REGIMENTO PARA O EVENTO - 26/08/2017
COMPLEXO TOP MARINER

1) ESTACIONAMENTO - O serviço de estacionamento para o evento será
terceirizado, portanto, o acesso ao estacionamento privativo, localizado nas dependências
da Marina Top Mariner, será cobrado. Para evitar problemas, o adesivo que será
disponibilizado para os associados da marina deverá ser colado no lado esquerdo interno
do para-brisa do seu veículo.
a. Cada cliente terá direito a 01 (um) adesivo que poderá ser
retirado nas instalações da Marina, no período de 14 a
22/08/2017. O cliente que necessitar do segundo adesivo
deverá adquiri-lo arcando com seu valor;
b. É importante ressaltar que, para o nosso cliente, será
proibido o acesso à Marina sem a identificação do
adesivo;

c. Os adesivos serão enumerados para maior controle de
acesso. Assim, cada veículo terá uma numeração
específica e será submetido á sistemática de controle de
acesso estabelecido pela empresa terceirizada.
d. Ressaltamos que o estacionamento interno onde há uma
passarela central de pedestre, inclusive utilizada para
descarga de material será aberta a partir das 07:00 hs e
interditado às 13:00 hs, no dia do evento, 26/08/2017,
sendo utilizado, por determinação do Corpo de
Bombeiros, apenas para atender o fluxo de pessoas para
área do show, eis a necessidade, ainda, de ser utilizada,
também, como saída de emergência.

2) INGRESSO PARA FESTA - Informamos que a bilheteria do evento será e
responsabilidade da produtora do SHOW, porém, pensando em garantir a SUA
presença, que será de grande importância para nós, estaremos disponibilizando
ingressos da seguinte forma:
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a. 02 ingressos para cada lancha de cliente cadastrada em
nossa marina (hangaragem alugada) e 01 ingresso para
cada JET cadastrado (hangaragem alugada). Os ingressos
serão disponibilizados em forma de CORTESIA, ou seja,
sem ônus para o cliente;
b.

Os demais ingressos que o cliente queira adquirir serão
disponibilizados para a venda nos locais divulgados pela
produtora, a saber: Inquérito (Shopping Jardins), Cats
(Shopping RioMar), Auto Peças Macedo (Siqueira
Campos) e Seu Hermes (Avenida Hermes Fontes).

c. ENTREGA DE INGRESSOS PARA SHOW - Os mesmos
serão disponibilizados no estabelecimento da MARINA, e
deverão ser retirados no período de 14 a 22 de agosto
/2017.
d. O acesso à Festa será pelo estacionamento interno da
Marina, através da passarela de pedestre, lembrando que
não terá acesso à Festa por água. Os espaços do
PIER/Flutuantes serão interditados no dia do evento.
Somente serão utilizados para embarque e desembarque de
passageiros das embarcações.

3. DESCIDA DE EMBARCAÇÃO - Por motivo de segurança, a Defesa Civil
interditará as rampas três dias antes da data de realização do evento, pois as mesmas
serão destinadas para atender as necessidades do evento, portanto, somente será
permitida a descida de embarcação, lanchas e motos aquáticas, até o dia 23/08/2017,
portanto, os clientes deverão programar a descida de sua embarcação até o dia
20/08/2017. A Marina estará redobrando a vigilância em água e terra;
3.1. Registramos que no dia 26/08/2018, data do evento, NÃO PODEREMOS
DESCER QUALQUER TIPO DE EMBARCAÇÃO, considerando que as rampas
estarão interditadas;
3.2. Informamos que durante a realização do Evento, as embarcações apoitadas na
frente da Marina não poderão trafegar, inclusive estarão dispostas em filas e não
poderão obstruir o Canal de Navegação.
3.3. As embarcações apoitadas somente poderão subir aos hangares a partir do dia
27/08/2017;
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3.4. Somente desceremos embarcações mediante a apresentação do TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DE DESCIDA DE EMBARCAÇÃO, conforme abaixo descrito,
devidamente preenchido e assinado pelo proprietário da embarcação, a saber:
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCIDA DE EMBARCAÇÃO
26/08/2017 - FESTA COMPLEXO TOP MARINER
EU, ....................................................................................PROPRIETÁRIO DO BARCO
.......................................................................MARCA:.............................................
AUTORIZO A DESCIDA DA MINHA EMBARCAÇÃO NO DIA ......./......./..........
PARA PARTICIPAÇÃO DA FESTA - COMPLEXO TOP MARINER QUE SERÁ
REALIZADA EM 26/08/2017.
ARACAJU, .........................DE.........................DE...................

ASSINATURA DO CLIENTE
( DATA, ASSINATURA, PREENCHIMENTO SEM RASURA)

3.5. O TERMO DE AUTORIZAÇÃO descrito no item 4.1 deverá ser encaminhado para
o e-mail: atendentetopmariner@gmail.com ou por meio de Whatsap para o numero:
79-99863-4025.
3.6. A necessidade de programação das descidas de embarcações é para garantir a
segurança e maior comodidade para os clientes e colaboradores, evitando, assim,
transtornos operacionais.

4. SERVIÇOS DE REPAROS E ABASTECIMENTOS DAS EMBARCAÇÕES Os serviços de reparo de embarcação/carretinha, bem como o processo de
abastecimento de combustível e água doce somente poderão ser realizados em terra, ou
seja, nas dependências da Marina e deverão acontecer ate 22/08/2017, ressaltando que o
ultimo dia de descida será no dia 23/08/2017 (quarta-feira). Ressaltamos que no dia
do evento NÃO será permitido à realização desse tipo de serviço, somente
EMBARQUE E DESEMBARQUE de passageiros.
4.1. Ressaltamos, ainda, que será proibido o abastecimento de combustível e de água
doce nas dependências da Marina no dia do evento, haja vista que, por medida de
segurança, a Marinha proíbe o fluxo cruzado de pessoas e produtos inflamáveis.
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4.2. Favor atentar para necessidades de reparos em todos os itens da embarcação, a
exemplo de: funcionamento das baterias, luz de navegação, buzinas, carretinha ou
qualquer item que possa comprometer a utilização da embarcação ou a operação de
subida e descida da mesma, inclusive itens de segurança, como bomba de porão,
automático, chave geral entre outras.

5. PROCESSO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - No dia do evento, durante
o EMBARQUE e /ou DESEMBARQUE de passageiros, por questões de segurança,
bem como para evitarmos transtornos operacionais, somente as pessoas que forem
autorizadas a embarcar pela Marina deverão dirigir-se ao píer e flutuante. As demais,
deverão aguardar em área sinalizada.
A quantidade de pessoas que estarão no píer e no flutuante, para realizar o embarque ou
desembarque, será controlada por colaboradores da Marina, em conjunto com fiscais da
Marinha, os mesmos serão embarcados nas lanchas que a Marina disponibilizará para
realizar translado até o barco apoitado;
a. A embarcação somente poderá ficar ancorada nas poitas (uma
embarcação/poita) que estarão disponibilizadas na frente da
Marina, lembrando que as mesmas não poderão ser deslocadas
durante a realização do evento e não poderá obstruir o canal de
navegação;
b. No caso de embarque de passageiros, caso a diretriz não seja
cumprida, ou seja, passageiros não reunidos em sua totalidade,
daremos sequência ao passageiro da embarcação seguinte;
c. Os passageiros das embarcações apoitadas quando necessitarem
deslocar-se ao píer terá que acenar, através de placa sinalizadora
ofertada pela MARINA, para os tripulantes das embarcações
apoitadas, terá que solicitar o barco que fará o translado para
encaminhá-los até o píer.
d. A marina disponibilizará dois barcos para translado de
passageiros do píer até suas respectivas embarcações, durante o
evento.
6. RECOMENDAÇOES DA MARINHA – A Marinha alerta aos nossos clientes:
6.1. A Marinha, conforme previsão legal estará atuando dentro das instalações da
Marina, em caráter fiscalizatório, no dia 23/08/2017, verificando a regularização das
documentações das embarcações (inclusive licenciamento da mesma), bem como
exigindo o cumprimento legal dos itens de salvatagem, luz de navegação e buzinas,
além de cobrar a carteira de habilitação ORIGINAL do Marinheiro que estiver pilotando
a embarcação no dia do evento. Alertamos que em caso de irregularidades encontradas,
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a descida das embarcações será impossibilitada por este Órgão competente, e os
mesmos poderão tomar providencias legais cabíveis;
6.2.A Marinha estará fazendo fiscalização, autuando pessoas que porventura venham
obstruir ao Canal de Navegação.
6.3. Alerta quanto ao uso de bebidas alcoólicas para aqueles que estiverem pilotando a
embarcação, pois será passivo de aplicação de multa e consequências legais
estabelecidas pela legislação pertinente. Serão utilizados bafômetros como instrumentos
fiscalizatórios.
6.4. A Marinha estará supervisionando toda a área de abrangência da Festa.

7. DISPONIBILIDADE DOS COLABORADORES DA MARINA ENVOLVIDOS
COM A OPERAÇÃO - A TOP MARINER informa que durante o evento os seus
colaboradores não estarão disponíveis para auxiliar os clientes na função de levar
utensílios para serem embarcados ou desembarcados, pois os mesmos estarão
envolvidos nas operações junto às embarcações.

8. ÁREA DO RESTAURANTE - A área do restaurante será isolada e explorada pela
produtora do evento. A bebida comercializada no espaço do evento é de exclusividade
da cervejaria e da produtora do evento.
8.1 No espaço onde ocorrerá o evento não poderá circular pessoas portando bebidas em
ISOPOR ou fazendo uso pessoal das mesas. A consumação de bebidas deverá ser
realizada diretamente nos pontos de distribuição disponibilizados no espaço do evento.
8.2 Para os clientes que irão participar da Festa em água, ou seja, dentro de suas
embarcações, estes poderão levar consigo as bebidas e comidas para serem consumidas
internamente.

9. BANHEIRO QUÍMICO – OS BANHEIROS do Restaurante estarão fechados,
contudo, em decorrência do isolamento dessa área, a Marina disponibilizará 02
banheiros químicos à frente da área do restaurante (MASCULINO e outro FEMININO)
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10. FECHAMENTO DA MARINA PARA CLIENTES E PUBLICO EXTERNO –
Informamos que em função do porte do evento, no dia 27/08 – Domingo, estaremos
abertos a partir de 12:00 e, durante o período de 28/08 – segunda até 30/08 - quarta
estaremos em expediente interno, não estando aberta ao público ou para clientes, pois a
produtora realizará a desmontagem da estrutura do Evento a partir do dia 27/08/2017,
bem como a Marina estará viabilizando no período ( 28/08 até 30/08) a realização de
subidas das embarcações e adoçamentos das mesmas. (decisão respaldado em
Regimento Interno da TOPMARINER - item 3 - alínea :"d") . Desde já agradecemos à
atenção e compreensão.

11. INADIMPLÊNCIA - Atentar para regularização de débitos notificados pela Marina
(inadimplência), para evitar constrangimentos e transtornos operacionais;
A TOP MARINER disponibilizará no dia do evento (26/08/2017), os seguintes
serviços: estacionamento, banheiros, seguranças, barco para realizar translado de
passageiros para seus respectivos barcos apoitados, embarque e desembarque de
embarcações e passageiros, além de barco de resgate para alguma solicitação de
emergência (será cobrado taxa de resgate, conforme Regimento).

Estão todos convidados para participar do evento
com tranquilidade, diversão e em paz! Boa Festa!

Direção TOP MARINER
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