TERMO PARA PARTICIPAÇÃO

Clube da Fruta

Contratante;
Nome:
Área:
Andar e bloco:
Contratada: SnackCar Lanches Ltda ME

O programa Clube da Fruta visa auxiliar na adoção de hábitos mais saudáveis, uma
vez que disponibilizará em sua mesa de trabalho uma porção de frutas pela manhã na
frequência que melhor lhe atender.
Para tanto, será necessário o preenchimento desse termo, declarando que aceita
participar do programa Saúde à Mesa, nas seguintes condições:

1. Pagamento: O pagamento será realizado diretamente a atendente do carrinho
Snack Car, todo primeiro dia útil do mês. Será cobrado o valor referente aos
dias úteis de atendimento.

2. Condições de entrega: Todos os participantes receberão um totem com o logo
do Clube da Fruta sinalizando quantos dias na semana receberá a fruta, a
saber:

Verde – 2ª a 6ª (5x/ semana)
Vermelho – 2ª, 4ª e 6ª (3x/ semana)
Amarelo – 3ª e 5ª (2x/ semana)

A fruta será entregue na mesa de todos os participantes, nos dias indicados
acima, independente da presença dele em seu posto de trabalho.

3. Renovação e rescisão: Até o 25º dia de cada mês poderá decidir pela
continuidade no programa ou pela sua rescisão, sendo que essa não poderá
ocorrer ao longo do mês, apenas ao final de cada período. Será nesse período
também que poderão ocorrer as migrações de dias de recebimento das frutas,
por exemplo: passar 2 vezes na semana para 5 ou até mesmo de 5 para 3
vezes. Ocorrendo esta troca, o totem de sua mesa também será alterado,
tendo que devolver o antigo.

4. Serão oferecidas duas opções de frutas por dia para a escolha dos
participantes será possível fazer a escolha, enquanto durarem as duas opções.
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O Valores do Clube da Fruta poderá sofrer reajustes sem prévio aviso, porem
só ira ter validade partir do mês subseqüente ao assinado.

Declaramos ainda, que aceitamos de forma irrestrita o teor das condições aqui
estabelecidas.

Selecione quais dias da semana deseja receber sua fruta:

( ) 2ª a 6ª (5x/ semana)

( )2ª, 4ª e 6ª (3x/ semana)

( )3ª e 5ª (2x/ semana)

_____________________________________
SNACK CAR LANCHES LTDA-ME

Cliente

______________________________________
Nome:
RG nº
Data

