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PROCEDIMENTOS PARA O USO DA GUARDARIA DO  

KITESURF & HYDROFOIL 

 

O Clube dos Jangadeiros está organizando um espaço apropriado para a prática do 
kitesurf em sua Ilha. Para usufruir destas estruturas de apoio algumas regras 
deverão ser seguidas:  

1. O uso da guardaria só poderá ser feita pelos sócios do Clube em dia com suas 
obrigações e devidamente cadastrados.  

2. O processo de cadastramento dos usuários da guardaria do kitesurf & 
hydrofoil no Clube dos Jangadeiros procura garantir o maior controle, 
resguardo e preservação dos equipamentos, bem como conhecer as demandas 
necessárias para melhorar a estrutura da prática e para o desenvolvimento do 
esporte na Ilha.  

3. Para realizar o cadastramento basta preencher o formulário específico que se 
encontra na Secretaria Administrativa ou no site do Jangadeiros. 

4. Numa mesma ficha poderá ser incluído mais que um equipamento completo. 
Entretanto a cobrança de uma mensalidade corresponde a guarda de 1(um) 
hydrofoil e todo seu equipamento. Caso o usuário tenha mais de 1 (um) 
hydrofoil será feita cobrança de acordo com a quantidade de equipamento. 

5. Os dados do cadastramento serão incorporados no banco de dados do Clube e 
no mês seguinte haverá a cobrança mensal conforme valor da tabela. Esta taxa 
visa exclusivamente cobrir os custos de organização, limpeza e manutenção do 
local. Não cobre algum tipo de seguro, portanto, os equipamentos não estão 
cobertos por seguro contra perda total ou danos.  

6. Após o cadastramento, o usuário poderá guardar seu material no espaço 
específico conforme orientações do responsável pela guardaria. 

7. Todo usuário da guardaria deverá manter o espaço trancado, conforme 
orientações recebidas e seu material organizado no espaço determinado.  

8. No momento da retirada definitiva do material da guardaria, deverá ser 
informada à Secretaria Administrativa para cancelar seu uso e, 
consequentemente sua cobrança.  

9. 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 do 
equipamento no prazo de até 30 (trinta) dias. 

10. Após os 30 (trinta) dias sem regularização, a Secretaria Administrativa enviará 
nova correspondência notificando o associado que o equipamento será 
retirado da guardaria e recolhido ao depósito, à disposição do associado. 
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