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PROCEDIMENTOS PARA O USO DO BICICLETÁRIO 

O processo de cadastramento das bicicletas armazenadas na sede do Clube 
procura garantir o maior controle, resguardo e preservação das bicicletas. 

Realizar o cadastro na Secretaria Administrativa usando o formulário específico, 
anexando foto da bicicleta. 

1. Após o preenchimento será entregue ao usuário o lacre especifico com 
numeração própria que será colocado pelo funcionário do Clube. Este deverá 
ser mantido na bicicleta, pois garantirá o livre acesso ao bicicletário. 

2. Numa mesma ficha poderá ter mais que uma bicicleta, mas cada uma 
receberá o seu lacre.  

3. Após estes procedimentos, o associado poderá guardar sua bicicleta dentro 
do espaço especifico. Recomendando o uso de correntes e/ou cadeados para 
evitar eventual furto.  

4. Os dados do cadastramento serão incorporados no banco de dados do Clube 
e no mês seguinte haverá a cobrança mensal de R$ 15,00 (quinze reais) por 
bicicleta.  Esta taxa visa exclusivamente cobrir os custos de organização,  
limpeza e manutenção do local. Não cobre algum tipo de seguro do material, 
portanto, as bicicletas não estão cobertas por seguro contra perda total ou 
danos.  

5. O Clube não irá controlar a entrada e saída dessas bicicletas pela portaria, 
assim, será de interesse do próprio usuário informar a saída e retorno, nos 
casos em que o período ausente for superior a um mês e o associado deseja 
isenção pelo período em que não estará fazendo uso do bicicletário. 
Recomendamos também, não remover o lacre de identificação, caso haja 
previsão de voltar à utilização do bicicletário, facilitando assim a sua 
reintegração ao controle do clube. 

6. Serão considerados inadimplentes os associados com mais de 60 (sessenta) 
dias de atraso no pagamento da mensalidade. Após este prazo, será enviada 
correspondência solicitando a regularização dos débitos ou retirada da 
bicicleta no prazo de até 30 (trinta) dias. 

7. Após os 30 (trinta) dias sem regularização, a Secretaria Administrativa  
enviará nova correspondência notificando o associado que a bicicleta será 
retirada do bicicletário e recolhida ao depósito, à disposição do associado. 
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ATENÇÃO: 

Só poderão ser guardadas no bicicletário as bicicletas com lacres fornecidos pela 
Secretaria. 

As bicicletas não cadastradas serão levadas ao depósito. Para sua retirada, o 
associado deverá entrar em contato com a secretaria para o necessário 
cadastramento de guarda no Clube ou agendar a retirada da sede do Clube. 

Bicicletas deixadas em qualquer outra parte do Clube por mais de 7 (sete) dias 
consecutivos, serão recolhidas para o deposito e devolvidas somente mediante o 
pagamento, em secretaria, da taxa de R$ 30,00 (trinta reais) por bicicleta. 

Após o prazo de 90 (noventa) dias no depósito, as bicicletas serão descartadas. 

O Clube dos Jangadeiros não se responsabilizará por furto ou danos nas bicicletas 
estacionadas dentro ou fora do bicicletário, bem como por bicicletas descartadas 
após o transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias. 


