REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS REFERENTES AO
WYNDHAM CLUB BRASIL
A Associação do Ministério das Comunicações-ASMC adquiriu um programa de viagens por
meio do WYNDHAM CLUB BRASIL, que disponibilizará aos seus associados a possibilidade de
hospedagem em hotéis de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, tanto no Brasil como
no exterior. Para utilização das diárias, os associados deverão observar as normas
estabelecidas neste regulamento:
1) Os associados terão direito à hospedagem em hotéis no Brasil ou no exterior, entre
aqueles disponibilizados pela Wyndham, pelo período de até 7 (sete) diárias, podendo
ser utilizada uma vez ao ano, limitado a uma unidade de acomodação por associado.
2) As reservas deverão ser solicitadas, apenas pelo associado, mediante e-mail
(asmc@comunicacoes.gov.br) ou pessoalmente, na sede da ASMC, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias úteis, considerando o início previsto de cada período;
3) A ASMC realizará contato com a Wyndham, a fim de verificar todas as disponibilidades
de reserva nos hotéis da rede, de acordo com a solicitação do associado;
4) No ato da reserva, o associado deverá efetuar o pagamento da taxa de manutenção à
Wyndham e caso haja outras despesas, serão informadas ao associado, e devem ser
pagas diretamente no hotel de destino;
5) O voucher relativo ao período das diárias somente será emitido em nome do
associado, após a confirmação do pagamento;
6) Após a confirmação da reserva, a Wyndham disponibilizará o voucher que será
enviado ao associado.
7) Caso haja desistência, com 30 dias ou menos do check-in, todas as taxas cobradas
durante a reserva serão perdidas. A Associação somente restituirá o valor já pago pelo
associado, se a desistência ocorrer com mais de 30 dias antes do check-in;
8) O associado será responsável por qualquer dano causado às instalações do
empreendimento, quando da sua estadia;
9) Os casos omissos serão dirimidos junto à Associação dos Servidores do Ministério das
Comunicações.
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