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APCEF/MT - 2017
NORMAS E REGRAS
Associar-se:
 Titulo – R$ 200,00;
 Mensalidade – R$ 90,00;
 Beneficiários: Titular, Pais do titular, Cônjuge e Filhos;

Mensalidades:
 Boletos – Pelo site: www.apcefmt.org.br
 Para acessar a emissão do boleto: A senha é o mesmo que o CPF/Matrícula;
Horários:
 Segunda-feira (DSR) não abre;
 Terça-feira e Quinta-feira abre às 18 horas e fecha às 22 horas, com funcionamento do bar,
aulas de natação, vôlei, tênis e peladas de futebol (sócios e convidados com taxa de day
use);
 Sábado , abre às 08:00 horas e fecha às 22:00 horas, com funcionamento do bar,
restaurante, Day Use piscina, parque aquático, quiosques, vôlei, tênis e peladas de
futebol(sócios e convidados com taxa de day use);
 Domingo e Feriado, abre às 08 horas e fecha às 18 horas, com funcionamento do bar,
restaurante, Day Use piscina, parque aquático, quiosques, vôlei, tênis e peladas de
futebol(sócios e convidados com taxa de day use);
 Associados adultos e crianças maiores de 7 anos, R$ 5,00 exame médico, válido por 2 meses
(60 dias);
 Day Use para não associados adultos e crianças maiores de 7 anos R$ 20,00 incluindo
exame médico válido apenas para o dia;
 Trajes de Banho: Masculino – Short Tactel ou Sunga;
Feminino – Biquini ou Maiô;

Quiosques :
 Aluga somente para sócios;
 Reserva antecipada com pagamento (caução) de R$ 60,00. Revertido em consumo no dia
do uso do quiosque . Caso não compareça, este valor é retido na sede da APCEF/MT;
 Máximo de convidados permitido 32 pessoas, a partir dessa quantidade tem que ser
negociado, pois já é considerado um evento;
 NÃO PODE TRAZER BEBIDAS;
 Não é cedido nenhum equipamento da cozinha, salvo em caso de eventos negociados
antecipadamente incluindo guarnição;
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Restaurante:
 Somente Domingo e Feriado, à partir das 12:00 horas até as 15:00, excelente cardápio
variado. Valor R$ 25,00 o quilo.
 Proibido entrada com trajes de banho e sair do local com refeição.

Natação:
 Professora – Profª Rose
 Aulas terça e quinta-feira à partir das 18 horas;
 Associados e dependentes isentos, não associados R$ 70,00 adulto e criança;

Escola de Futebol:
 Professor – Profeta
 Aulas de Terça, Quarta e Quinta Período matutino – 08:00 às 10:00
Período vespertino – 15:00 às 17:00
 Associados e dependentes pagam 50% da mensalidade, não associados R$ 70,00;

Apartamentos:
 Aluga somente para associados, R$ 35,00 a diária/24hrs, com pagamento antecipado;

Funcionamento da Administração
 Terça a Domingo – das 08:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00
 Maiores informações – Tel. 65 3315-4800 ou e-mail: apcefmt@hotmail.com

À Diretoria.
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