
 

 

Ficha de Inscrição para o uso da Colônia de Férias da Udemo 

Edifício Residencial Ilha de Maiorca - Rua João Ramalho, 2768, Bairro Maitinga (próx. ao SESC Bertioga) 

Os valores das diárias foram fixados em:  

✓ R$ 200,00 (baixa estação);  

✓ R$ 300,00 (alta estação: dezembro, janeiro e fevereiro, e finais de semana prolongado). 

Período de uso: 3 diárias, de ____________ a ____________. Valor total – R$  _____________. 

                       6 diárias, de ____________ a ____________. Valor total – R$  _____________. 

Nº NOME COMPLETO  RG Cidade 

1*    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

PLACA E MODELO DO VEÍCULO DE PASSEIO PLACA E MODELO DO VEÍCULO DE PASSEIO 

  

VANS E  

MICRO-ÔNIBUS  

Têm de se reportar à Prefeitura Municipal de Bertioga para receber a autorização de tráfego.  

Taxas e demais custos dessa autorização são obrigatoriedade da empresa de transporte. 

Observações:  

 

*Avisos: 

1 -  O nº 1 da Ficha será o associado, responsável pelo uso, conservação, respeito aos regulamentos e 
pagamento. Ele responderá por eventual desrespeito aos regulamentos, inclusive com pagamento de multa 
estipulada; 

2 -  Crianças de até dois anos de idade, não são computadas para fins de ocupação e pagamento, apenas uma 
por apartamento, com uso de berço portátil, sem colchão ou cama extras; 

3 -  A preferência será sempre do associado da Udemo; 

4 -  A diária não inclui alimentação, bebidas nem roupa de cama e banho; 

5 -  É possível preparar as refeições nos aptos; 

6 -  O associado que adquirir gelo do condomínio, obriga-se a pagar, posteriormente, os valores 
correspondentes, diretamente à Udemo, mediante depósito em conta corrente e envio do comprovante à 
Udemo Central; 

7 -  Conta Bancária para depósito (Atenção: não trabalhamos com PIX): 

      Banco: 033 Santander - Agência: 0083 - Conta Corrente: 13007296-7  

      Udemo - CNPJ 45.136.074/0001-98 - Enviar o comprovante do depósito à Udemo Central. 

8 -  Entrada a partir das 14h00 até no máximo às 18h00, e saída até às 12h00. 



 

 

Reserva e Uso da Colônia de Férias da Udemo, em Bertioga. 

Termo de Ciência e de Compromisso 

 

Eu, _________________________________________________, RG ________________, 

responsável pela ocupação do apartamento que me for destinado, declaro estar CIENTE de 

que o uso das instalações da Colônia está restrito às pessoas que já estão imunizadas 

contra a covid-19, o que será comprovado com a apresentação da Carteira de Vacinação.  

Declaro estar CIENTE, ainda, das restrições impostas temporariamente a todos os usuários 

e moradores, quanto ao uso dos espaços comunitários: 1) salão de festas, fechado; 2) salão 

de jogos, lotação máxima de 6 pessoas; 3) piscina, 15 pessoas; 4) quadra, 6 pessoas; 5) 

praia, liberada, proibido apenas colocar mesa e tenda.   

ASSUMO O COMPROMISSO de respeitar e fazer respeitar as normas sanitárias: uso 

constante de máscara, distanciamento físico (raio de 1 metro), e higiene frequente das mãos 

com sabão ou álcool-gel (70%). 

O zelador do condomínio tem competência para obrigar ao cumprimento dessas 

determinações assim como para impedir a permanência na Colônia daqueles que não se 

comportarem de acordo com essas normas. 

 

________________________, _____ de ______________ de _______. 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo apto/grupo. 
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