PRÉ REGULAMENTO INTERNO DO ABC PINBALL CLUBE
Proposta
Difundir no ABCD, principalmente em Ribeirão Pires, a idéia de espaços
alternativos de lazer, onde a principal característica é resgatar este
entretenimento que esteve presente em nossas vidas nas Décadas de 70,80, e
90... Ambiente Familiar, onde todos poderão desfrutar algumas horas de lazer
e relembrar dos tempos de Pinball e Fliperama.Todos os VALORES
arrecadados serão destinados a manutenção,limpeza, restauração e melhoria
na infra-estrutura do espaço bem como na manutenção e aquisição de
equipamentos e respectivas restaurações.

1ºDOS MEMBROS E ASSOCIADOS
O ABC Pinball Clube terá como associados, os MEMBROS FUNDADORES e
proprietários de todos equipamentos do ABC Pinball Clube, MEMBROS
COLABORADORES, nomeados por seus fundadores, pelos serviços prestados
durante toda fundação, restauração, revitalização do espaço, despesas com a
reforma do espaço mesmo que direta ou indiretamente, SÓCIOS
COLABORADORES, que estarão se utilizando do espaço mediante
mensalidade para seu devido uso, e VISITANTES. Pessoas que estão na
cidade de passagem ou não sendo parentes, amigos de associados do
R.P.F.C., que o apresentarem e serem responsáveis pelo mesmo durante sua
utilização do espaço,ou ainda sócios do R.P.F.C., que gostariam de frequentar
o espaço sem vínculo associativo etodos aqueles que entrarem em contato
com o ABC Pinball Clube, e agendarem uma visita para uso.

1ºaFUNCIONAMENTO DO ESPAÇO
O ABC Pinball Clube esta com Sede , nas dependências do Ribeirão Pires
Futebol
Clube,
Mezanino
do
Ginásio
Principal
sendo
que
PREFERENCIALMENTE, as vagas para associação serão destinadas á sócios
do R.P.F.C., e posteriormente para não sócios do R.P.F.C., sendo que cada
sócio terá direito até 2 utilizações por mês. O ABC Pinball Clube não abrirá
exceções quanto a suas datas. Cada associado deverá se programar dentro do
horário e dias previstos.

2ºDAS INSCRIÇÕES
Cada inscrição dará direito á um Adulto sem custo para sua utilização dos
demais familiares (Esposa e 2 filhos). Como o cadastro de cada sócio do
R.P.F.C. já existe, não haverá necessidade de outro, porém o cadastro deverá
estar atualizado pelos menos á um ano, caso contrário será necessário fazê-lo
na Secretária do R.P.F.C., sem custo para o associado. O ABC Pinball fará
uma carteirinha de sócio para controle de uso do espaço. Não haverá visitas
sem prévia autorização da administração do espaço. As Vagas serão limitadas.
Aqueles associados que por ventura deixarem o quadro de associados por
qualquer motivo, deverão comunicar os responsáveis pelo espaço para que
seja dado a baixa. O ABC Pinball Clube não garante vaga para inscrições que
foram dadas baixa. No caso de volta do associado ao quadro de sócios, o
mesmo deverá fazer sua inscrição novamente e aguardar uma lista de
inscrições em espera se o clube atingiu a cota estipulada. A Cota será
estipulada pelos representantes legais do Clube a qualquer momento.

2ºaDOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
O ABC Pinball Clube será aberto á seus associados uma vez por semana,
onde cada associado poderá desfrutar do espaço quatro vezes por mês.
Preferencialmente em dias de semana no período noturno, podendo ser aberto
das 17:00 e seu encerrando até no máximo ás 22:00 horas. Os Eventos que
constarem no Calendário do ABC Pinball, serão realizados aos Sábados,
mediante prévia autorização do Ribeirão Pires Futebol Clube, não podendo ser
realizado em dias de Eventos Esportivos e confrontarem com o Calendário
Esportivo do R.P.F.C. Ainda em estudos os dias da semana para utilização.
O ABC Pinball Clube será aberto de 4-feiras a partir das 17:00h encerrando-

se as atividades até as 22:00h no máximo e de Sábados a partir das
14:00h até as 18:00h.

3ºDAS TAXAS E MENSALIDADES
Os associados do ABC Pinball farão seus PAGAMENTOS juntamente á
Secretaria do Clube,(Ainda em Discussão), sendo pago até o dia 15 de cada
Mês. Esta informação é válida para todos associados, os VISITANTES farão
seus respectivos pagamentos no dia agendado para o responsável legal do
espaço. Os valores poderão ser ajustados conforme a necessidade dos Sócios
Fundadores e serão previamente estudados antes de serem colocados em
prática.

O ABC Pinball Clube terá as seguintes taxas para sua utilização :
*SÓCIO COLABORADORES : ( sócios do R.P.F.C.), R$ 40,00 por Mês ; ou
*SÓCIO COLABORADORES : (Não sócios do R.P.F.C.), R$ 80,00 por Mês ; ou
*VISITANTES : Visitas regulares sem vínculo com o ABC Pinball Clube e ou
R.P.F.C. R$ 30,00
Amigos e parentes dos associados poderão participar mediante autorização e
cada adulto pagará avulso como descrito no item VISITANTES

4ºDA UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE PINBALL
Serão realizados rodízios das Máquinas durante os Meses para que todas
possam passar por revisões e testes, estando totalmente funcionais para jogo
FREE PLAY. Cabe aos (MEMBROS FUNDADORES), o rodízio das mesmas.
Algumas máquinas estarão funcionando com fichas, (por gosto de seu
proprietário) mas também poderão ser utilizadas, sendo pedidas as fichas para
jogo na mesma. Será proibido LIGAR,ABRIR,TROCAR DE LUGAR qualquer
máquina ou equipamento. Qualquer problema que ocorra durante o uso das
máquinas, um MEMBRO deverá ser solicitado para tentar resolver o problema.
O ABC Pinball Clube disponibilizará as máquinas para serem utilizadas de
forma civilizada, organizada e com muito bom senso, afinal são Pérolas que
foram resgatadas de sucatas, restauradas para voltar a dar alegrias aos
saudosistas. Qualquer associado que demonstrar atitude desleal,
agressividade, inconveniência ou qualquer outro padrão que contrarie a
utilização do espaço como Espaço Alternativo de Lazer, será convidado a se
retirar do espaço, passível de punição ou até sua exclusão do ABC Pinball
Clube.

5ºDA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ABC PINBALL CLUBE
Crianças somente permanecerão nas dependências do ABC Pinball Clube
acompanhados de um Adulto sócio, exceto na área Kids. Será permitido o uso
de bebidas em geral e alimentos dentro do ABC Pinball Clube, sendo que
qualquer item acima descrito ou qualquer outro,não poderá estar sobre as
máquinas. O ABC Pinball Clube disponibilizará mesas para segurança dos
associados e das próprias máquinas sendo de total responsabilidade do
associado o consumo dos mesmos. Será proibido a entrada de pessoas sem
camisa e descalços. Será expressamente proibido o consumo de cigarro
nas dependências do ABC Pinball Clube.

Será proibido a entrada no ABC Pinball Clube com bolas,raquetes,skates, ou
qualquer objeto que seja perigoso para seus freqüentadores bem como para os
equipamentos.

6ºORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
O ABC Pinball Clube, terá durante seu ano fará eventos programados na
própria sede, e ainda Ranqueamento com um TOP 10 de cada máquina, Cada
associado que obter pontuações altas,terá seus recordes nas máquinas e
estarão no TOP 10 de cada uma.Tambémestaremos convidando outros Clubes
para Torneios e Disputas, e disponibilizará o Calendário de Eventos de dos
mesmos para que todos tenham oportunidade de conhecê-los. Cada Clube
possui seu próprio Calendário de Eventos. Os Eventos serão cobrados á parte,
para que possamos utilizar os valores arrecadados em Premiações e
manutenção dos equipamentos.

7ºSITUAÇÕES E OUTRAS DÚVIDAS NÃO CONTEMPLADAS
Qualquer dúvida ou situação não mencionada em nenhum dos itens descritos
acima será avaliada pelos responsáveis e futura adição neste Pré-regulamento,
inclusive sugestões.
ABC Pinball Clube...
Agradece a todos e um ótimo divertimento...
RICHARD THOMAZ

