ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
A ASBADESC dispõe de três salões para locação:
•
•
•
•

A sede Plinio de Nêz, com capacidade para 120 pessoas, podendo suportar até 140
pessoas caso seja locado tampões redondos para as mesas de oito lugares.
A sede Barzinho com capacidade para 50 pessoas.
A sede Toca da Pedra com capacidade para 50 pessoas.
O Campo de Futebol comporta dois times de 6 pessoas.

Todos os espaços dispõem de estacionamento, limitados a quantidade de vagas
disponíveis, além disso, dispõem de Mesas, cadeiras, copos, pratos, talheres, Freezer,
churrasqueira, Fogão.
O consumo de (Cerveja, Refrigerantes, Agua Mineral com e sem gás, Gelo e carvão)
deverá ser consumido do local. Sendo permitido levar bebidas destiladas, espumantes,
vinho, etc..
Os preços são atualizados conforme abastecemos o estoque, o valor do que oferecemos
pode variar do dia da reserva do salão, até o dia da realização do evento. Para saber os
valores da tabela de preço no dia, entre em contato através do e-mail
asbadesc@badesc.gov.br
A Asbadesc não dispõe de serviço de Buffet, garçom ou segurança.

TABELA ALUGUEL DA SEDE. – Março 2019
À categoria Associado desta resolução:
Espaço
Sede Plínio De Nez
Barzinho
Toca da Pedra
Consumo: conforme tabela
responsável.

Capacidade
Valor aluguel dia
120 Pessoas
R$ 200,00
50 Pessoas
R$ 150,00
50 Pessoas
R$ 150,00
no Site, debitado em conta corrente do associado

À categoria Terceiros desta Resolução:
Espaço

Capacidade

Sede Plínio De Nez 120 Pessoas
Barzinho
50 Pessoas
Toca da Pedra
50 Pessoas
Consumo: Conforme tabela no Site.

Valor de Terça a Quinta
R$ 800,00
R$ 600,00
R$ 600,00

Valor Sexta a Domingo
e Feriados
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Obs: Em eventos para terceiros nos valores das bebidas será cobrado 10% de acréscimo.
Endereço Sede: Rua José Maria da Luz, 388 – José Mendes – Fpolis – SC - Telefone: (048) 3225-8086.
Endereço Escritório: Rua Almirante Alvin, 491 – Centro – Fpolis – SC - Telefone: (048) 3216-5038

ASBADESC
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BADESC
Ar Condicionado: Ao alugar a sede Plinio de Nêz para terceiros, e o mesmo optar por
fazer uso do Ar Condicionado, será cobrado uma taxa de R$ 100,00.
Os pagamentos devem ser feitos no momento da reserva, bem como deixar um cheque
caução de R$ 1.000,00 que será devolvido no acerto de contas do consumo de bebidas.
Em Festas grandes é necessária a contratação de serviço de vigilância para o
estacionamento a um custo de R$ 150,00.
Para informação de disponibilidade em nossa agenda, favor entrar em contato com
nossa secretaria Marlete através do telefone 3216-5038 das 12:00 as 18:00.
Obs.: Caso queiram conhecer o local pessoalmente, a visita pode ser feita de terça a
domingo das 13:00 hs as 20:00 hs, favor agendar horário através do telefone (48) 32258086 com Sr. Junior nosso ecônomo.

Endereço Sede: Rua José Maria da Luz, 388 – José Mendes – Fpolis – SC - Telefone: (048) 3225-8086.
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