
Art. 62° - Para u�lização do  Golfe Cart  necessário que 

o usuário seja mensalista,  que seu Golfe Cart esteja 
devidamente segurado e que  esteja com suas 
obrigações em dia perante o GGC e ainda, que assine 
previamente o Termo de Responsabilidade para 
Locação e Uso  junto à Administração.
Parágrafo Primeiro - O proprietário do Golfe Cart poderá 
cede-lo ou locá-lo para outro jogador, desde que o 
mesmo seja mensalista do GGC, salvo na hipótese 
prevista no ar�go 66,  VI e VII seguintes. 
Parágrafo Segundo - O proprietário do Golfe Cart será o 
único responsável pela observância das normas 
con�das neste estatuto, ainda que o Golfe Cart esteja 
sendo u�lizado por terceiro, bem como responsável 
pelos eventuais danos e prejuízos causados pelo 
usuário do seu Golfe Cart ao GGC e a terceiros.
Parágrafo Terceiro  -  Estará  desobr igado da 
apresentação da apólice do seguro do Golfe Cart ao 
GGC, o usuário que optar pelo "Plano para u�lização 
somente de Golfe Cart Próprio", definido no Parágrafo 
Primeiro do ar�go 66 adiante.

Art. 63° - A locação e o uso de Golfe Cart é reservada 

apenas aos Maiores de 18 (dezoito) anos, fisicamente 
aptos para a sua condução e devidamente habilitados, 
cabendo ao responsável impedir seu uso por qualquer 
pessoa que não preencha estes requisitos, sob pena de 
responder civil e criminalmente pelos atos pra�cados 
pelo condutor.
 

Art. 64° - O Proprietário do Golfe Cart é responsável 

pelo seu uso até a sua devolução, ainda que conduzido 
por terceiros. 
Parágrafo Primeiro - O  Golfe Cart será entregue e 
devolvido ao usuário no Club House.
Parágrafo Segundo - O Golfe Cart  será re�rado da 
garagem por funcionário do GGC e igualmente 
devolvido ao mesmo, depois de sua u�lização, para que 
seja vistoriado a fim de verificar eventuais avarias pelo 
funcionário do GGC;
Parágrafo Terceiro - Em se constando que o Golfe Cart 

está sendo devolvido em estado diverso daquele que foi 
entregue, o funcionário do GGC deverá comunicar à 
administração, que fará a vistoria por escrito 
constatando as anormalidades existentes e entregando 
cópia ao proprietário/usuário do Golfe Cart. 

Art. 65 - São obrigações dos Proprietários/locatários 

dos Golfe Carts : 
a) Observar e respeitar toda sinalização existente 
no campo, especialmente com relação à proximidade 
de greens e tees; 
b) Respeitar e atentar para a ocupação máxima do 
Golfe Cart, sendo 2 (dois) jogadores e suas respec�vas 
bolsas por Golfe Cart, mantendo sempre todo o corpo 
dentro do Golfe Cart, bem como acomodando as 
bolsas em seus devidos lugares sem que saiam dos 
limites laterais do Golfe Cart; 
c) Conduzir o Golfe Cart  preferencialmente sobre 
o cart path (caminho pavimentado) e na sua ausência 
ou impossibilidade pelo rough; 
d) Nunca conduzir o Golfe Cart sobre áreas 
gramadas encharcadas, ou com poças de água, ou em 
qualquer outro lugar que possa danificar a grama;
e) Não será permi�do o uso do Golfe Cart quando o 
campo es�ver encharcado por mo�vo de chuva, 
devendo a avaliação ser feita pela administração do 
clube; 
f) Deslocar-se até a bola sempre em ângulo de 90 
graus quando conduzido sobre os faraways;
g) Informar à Administração do GGC sobre 
qualquer avaria, acidente e evento fora da 
normalidade; 
h) Acionar e travar sempre os freios antes de sair 
do Golfe Cart;
i) Dirigir com prudência até o limite de 30 km/h, 
evitando fazer manobras ou freadas bruscas; 
j) Respeitar e observar as determinações e 
orientações da administração do campo: 
k) Atentar para que o Golfe Cart não esteja na linha 
de jogo ou de risco,  e; 

Da u�lização 
de Golfe Cart   
(Tanto do clube quanto os privados)



l) Estacionar o Golfe Cart nos locais determinados 
pela administração do GGC em áreas próximas aos 
tees, greens, drive range e club house, 

Art. 66° - A u�lização de Golfe Carts próprios é um 

privilégio que o GGC 
disponibi l i za  aos 
s e u s  u s u á r i o s 
m e n s a l i s t a s . 
Entretanto, para sua 
u�lização, os Golf 
Carts deverão ser 
i n s p e c i o n a d o s  e 
a p r o v a d o s  p e l a 
administração do 

GGC. 
Parágrafo 1° - Adicionalmente, as regras e restrições 
abaixo listadas devem ser obedecidas: 

I. - Exigência de modelos a serem aprovados pela 
administração; 

II. - Exigência de especificações (pneus, baterias, 
itens adicionais etc),  a serem aprovados pela 
administração; 

III. - Pagamento de uma taxa mensal es�pulada 
pela Diretoria do GGC (de acordo com o plano 
escolhido). Há dois �pos de planos, ambos válidos por 
um ano: 

Plano para u�lização somente de Golfe Cart 
Próprio: o usuário poderá u�lizar o Golfe Cart 
dentro do campo de golfe. Nesse plano o usuário 
não terá direito ao estacionamento do Golfe Cart 
nas áreas comuns do GGC, nem mesmo na 
garagem, nem a recarregamento de baterias e 
lavagem externa do mesmo.

Plano de u�lização de Golfe Cart Próprio, com 
estacionamento: o usuário poderá u�lizar o Golfe 
Cart no campo de golfe, na garagem em espaço 
definido pelo GGC, com direito a recarregar as 
baterias e a lavagem simples externa. Não inclui 
custos com peças e consertos e manutenção de 
qualquer �po. 

Em qualquer um dos planos a ser optado pelo usuário, 
cada proprietário deve realizar a manutenção 
preven�va e corre�va de seu próprio Golfe Cart. 

IV.  A taxa de u�lização de Golfe Cart próprio é 
válida semente para o proprietário e seus familiares de 
1° e de 2° grau, desde que jogador pra�cante do golfe. 
Qualquer jogador visitante que es�ver u�lizando um 
Golfe Cart privado, sem a presença do proprietário (ou 
de um familiar de 1° ou de 2° grau, jogador pra�cante de 

golfe) será obrigado a pagar a taxa de Golfe Cart definida 
pela Diretoria do GGC. 

V. - O jogador visitante mencionado no item 
anterior, deve apresentar autorização prévia, por 
escrito, do proprietário do Golfe Cart. A autorização 
poderá ser enviada para a administração de forma 
pessoal, por e-mail ou por whastapp.

VI. - O jogador visitante deverá pagar uma taxa para 
u�lização do Golfe Cart à administração do GGC, 
conforme tabela em vigor. 
Parágrafo 2° - As taxas e restrições devem ser 
consultadas junto à Administração do GGC. 

Art. 67. O proprietário ou usuário do Golfe Cart que 

não atender as normas previstas neste estatuto, mais 
especificamente em relação aos ar�gos 62 à 66 retro, 
está sujeito as seguintes penalidades:
I. Advertência oral ou por escrito, desde que não seja 
reincidente;
II. Em sendo reincidente, será proibido de u�lizar o 
Golfe Cart pelo período de 30 (tr inta)  dias, 
permanecendo inalterada a obrigação de pagamento 
da mensalidade e vedada ainda a  cessão ou locação do 
Golfe Cart para terceiros. O infrator reincidente ainda 
deverá pagar uma multa correspondente ao valor da 
mensalidade vigente na época;
III. Em sendo reincidente pela segunda vez, será 
proibido de u�lizar o Golfe Cart pelo período de 60 
(sessenta) dias, bem como de pra�car o esporte pelo 
mesmo período, permanecendo inalterada a obrigação 
de pagamento da mensalidade e vedada ainda a  cessão 
ou locação do Golfe Cart para terceiros. O infrator 
re inc idente  a inda  deverá  pagar  uma multa 
correspondente ao valor da mensalidade vigente na 
época;
IV. Em sendo reincidente pela terceira vez, ficará 
impossibilitado de se manter como usuário mensalista 
perdendo todos os seus privilégios e direitos constantes 
do regulamento. 


