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CCHHRRIISSTT  MMEEMMOORRIIAALL  PPRREESSBBYYTTEERRIIAANN  CCHHUURRCCHH  

66441100  AAmmhheerrsstt  AAvveennuuee  

CCoolluummbbiiaa,,  MMDD  2211004466--11005599  

MMaaiinn::  441100--999977--88001111  

FFaaxx::  441100--999977--99552233  

wwwwww..ccmmppccuussaa..oorrgg    

  

PPOOLLIICCIIEESS  AANNDD  PPRROOCCEEDDUURREESS  FFOORR  UUSSEE  OOFF  CCHHUURRCCHH  FFAACCIILLIITTIIEESS  
  

CChhrriisstt  MMeemmoorriiaall  PPrreessbbyytteerriiaann  CChhuurrcchh  hhaass  nnuummeerroouuss  rroooommss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  ffoorr  aa  

vvaarriieettyy  ooff  ffuunnccttiioonnss..  WWee  vviieeww  oouurr  ffaacciilliittyy  aass  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  oouurr  mmiissssiioonn  aanndd  mmiinniissttrryy..  

AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  uussee  ooff  cchhuurrcchh  ffaacciilliittiieess  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  PPaassttoorr,,  PPrrooppeerrttyy  

MMaannaaggeerr,,  aanndd  PPrrooppeerrttyy  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirrppeerrssoonn..    

  

AApppplliiccaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  oonnlliinnee  oorr  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  OOffffiiccee  aatt  lleeaasstt  oonnee  

mmoonntthh  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  iinntteennddeedd  uussee  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  aapppprroovvaall,,  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  rroooomm  

sscchheedduulliinngg,,  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  aapppprroopprriiaattee  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess..  

  

II..  CCHHUURRCCHH  FFAACCIILLIITTYY  SSPPAACCEESS  FFOORR  UUSSEE    

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  rroooommss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  iinn  vvaarriioouuss  ccoommbbiinnaattiioonnss::  

  

RROOOOMM  CCAAPPAACCIITTYY  SSUUGGGGEESSTTEEDD  UUSSEE  

SSaannccttuuaarryy  550000  ppeeooppllee  

  

WWeeddddiinnggss,,  FFuunneerraall  SSeerrvviicceess,,  

LLaarrggee  CCoommmmuunniittyy  MMeeeettiinnggss,,  

MMuussiicc  RReecciittaallss  

  

FFeelllloowwsshhiipp  HHaallll  

  330000  ppeeooppllee  sseeaatteedd  

iinn  cchhaaiirrss  

  

  115500  ppeeooppllee  sseeaatteedd  

aatt  ttaabblleess  

  

LLaarrggee  MMeeeettiinnggss,,  BBaannqquueettss,,  FFaammiillyy  

RReeuunniioonnss,,  AAnnnniivveerrssaarryy  PPaarrttiieess,,  

LLaarrggee  BBooyy//GGiirrll  SSccoouutt  GGaatthheerriinnggss  

  

  

KKiittcchheenn  

  
NN//AA  

  

  

FFoooodd  PPrreeppaarraattiioonn  

  

  

MMeeeettiinngg  RRoooommss  1100--5500  

  

SSmmaallll  GGrroouupp  MMeeeettiinnggss,,  SSeemmiinnaarrss,,  

WWoorrkksshhooppss,,  CChhaannggiinngg  RRoooommss  

  

  

  

  

http://www.cmpcusa.org/


  

IIII..  GGEENNEERRAALL  CCHHUURRCCHH  PPOOLLIICCIIEESS  

  

TThhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  aarreeaass  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  wwiitthh  aaddhheerreennccee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

  

11..  AALLLL  CCHHUURRCCHH  FFAACCIILLIITTIIEESS  AANNDD  PPRROOPPEERRTTIIEESS  AARREE  TTOO  BBEE  CCOONNSSIIDDEERREEDD  

TTHHEE  HHOOUUSSEE  OOFF  GGOODD  AANNDD  SSHHOOUULLDD  BBEE  RREESSPPEECCTTEEDD  AATT  AALLLL  TTIIMMEESS..  

  

22..  TThhee  uussee  ooff  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess  oorr  ssmmookkiinngg  pprroodduuccttss  ooff  aannyy  kkiinndd  aarree  nnoott  

ppeerrmmiitttteedd  oonn  cchhuurrcchh  pprrooppeerrttyy..  TThhiiss  iinncclluuddeess  iinnssiiddee  tthhee  ffaacciilliittyy  aanndd  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  

oouuttssiiddee..  

  

33..  TThhee  iinnddiivviidduuaall  aappppllyyiinngg  ffoorr  bbuuiillddiinngg  uussee  wwiillll  ppiicckk  uupp  tthhee  kkeeyy  oonn  tthhee  llaasstt  sscchheedduulleedd  

bbuussiinneessss  ddaayy  pprriioorr  ttoo  tthhee  eevveenntt  aanndd  rreettuurrnn  tthhee  kkeeyy  oonn  tthhee  nneexxtt  sscchheedduulleedd  

bbuussiinneessss  ddaayy  aafftteerr  tthhee  eevveenntt..    TThhee  cchhuurrcchh  ooffffiiccee  iiss  uussuuaallllyy  ooppeenn  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  

FFrriiddaayy  88::0000  aa..mm..  uunnttiill  44::0000  pp..mm..    PPlleeaassee  ccaallll  tthhee  CChhuurrcchh  OOffffiiccee  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  

rreesseerrvvee  tthhee  kkeeyy..  

  

44..  IInnddiivviidduuaallss  aappppllyyiinngg  ffoorr  cchhuurrcchh  uussee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  iinn  aatttteennddaannccee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  

ttiimmee  ooff  tthhee  eevveenntt..  

  

55..  AA  rreeffuunnddaabbllee  ddeeppoossiitt  iiss  rreeqquuiirreedd  aanndd  iiss  dduuee  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  aapppprroovvaall  aanndd  bbeeffoorree  

aa  kkeeyy  ttoo  tthhee  ffaacciilliittyy  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd..  AAllll  cchheecckkss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ppaayyaabbllee  ttoo  

CChhrriisstt  MMeemmoorriiaall  PPrreessbbyytteerriiaann  CChhuurrcchh..  PPlleeaassee  nnoottee  oonn  tthhee  rreeffeerreennccee  lliinnee  ooff  tthhee  

cchheecckk  ""BBuuiillddiinngg  UUssee..""    

  

66..    TThhee  ddeeppoossiitt  wwiillll  bbee  rreeffuunnddeedd  aafftteerr::  ((11))  tthhee  pprreemmiisseess  hhaavvee  bbeeeenn  ssaattiissffaaccttoorriillyy  

iinnssppeecctteedd  aafftteerr  uussee;;  aanndd  ((22))  tthhee  kkeeyy  hhaass  bbeeeenn  rreettuurrnneedd..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  

ddaattee//ttiimmee  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  uussee,,  tthhee  ddeeppoossiitt  mmaayy  bbee  mmaaiilleedd  wwiitthhiinn  77--1100  ddaayyss..  

    

77..  AA  ffaacciilliittyy  uussaaggee  ffeeee  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ooffffsseett  uuttiilliittyy  aanndd  cclleeaanniinngg  eexxppeennsseess..  TThhiiss  

ffeeee  iiss  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  aarreeaass  tthhaatt  aarree  ttoo  bbee  uusseedd  aanndd  iiss  dduuee  bbeeffoorree  tthhee  kkeeyy  ccaann  bbee  

ppiicckkeedd  uupp..  

    

  NNOOTTEE::  DDiissccoouunntteedd  rraatteess  mmaayy  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  rreenntt    tthhee  ssppaaccee  rreegguullaarrllyy  

oonn  aa  ccaassee  bbyy  ccaassee  bbaassiiss..  

  

88..  TThhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  aappppllyyiinngg  ffoorr  cchhuurrcchh  uussee  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ppaayy  ffoorr  aannyy  

ddaammaaggeess  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh  aanndd//oorr  iittss  pprrooppeerrttiieess  bbyy  aannyy  mmeemmbbeerr((ss))  ooff  tthheeiirr  ggrroouupp..  

  

99..    AAllll  wwiinnddoowwss  sshhoouulldd  bbee  cclloosseedd,,  ddoooorrss  lloocckkeedd,,  aanndd  lliigghhttss  ttuurrnneedd  ooffff  iinn  aarreeaass  tthhaatt  

aarree  uusseedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  aa  ccoommpplleettee  ddeeppoossiitt  rreeffuunndd..  LLiigghhttss  iinn  tthhee  hhaallllwwaayyss,,  

lloobbbbyy,,  aanndd  rreessttrroooommss  aarree  oonn  mmoottiioonn  sseennssoorrss  aanndd  wwiillll  ttuurrnn  ooffff  aauuttoommaattiiccaallllyy  ssoo  

pplleeaassee  ddoo  nnoott  ttuurrnn  ooffff  tthheessee  lliigghhttss..    

  

1100..    AAllll  ttrraasshh  aanndd  rreeccyyccllaabblleess  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  kkiittcchheenn  aanndd  FFeelllloowwsshhiipp  HHaallll  

aarreeaass  aanndd  ppllaacceedd  iinn  tthhee  dduummppsstteerr  oorr  rreeccyyccllee  bbiinnss  oouuttssiiddee  nneeaarr  tthhee  sshheeddss..  PPlleeaassee  

bbee  mmiinnddffuull  ttoo  rroollll  tthhee  ttrraasshh  ccaannss  aanndd  bbiinnss  oouuttssiiddee  bbeeffoorree  rreemmoovviinngg  tthhee  bbaaggss  aass  

tthhee  bbaaggss  tteenndd  ttoo  ggeett  hhoolleess  aanndd  tthheenn  lleeaakk  oonn  tthhee  fflloooorr  iiff  ccaarrrriieedd  oouutt  aalloonnee..  

  

  

  



  

  

  

IIIIII..  RRUULLEESS  GGOOVVEERRNNIINNGG  AARREEAASS  OOFF  TTHHEE  CCHHUURRCCHH  

  

SSAANNCCTTUUAARRYY  RRUULLEESS  

  

11..  NNoo  ooppeenn  ffllaammeess  aarree  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhoouutt  pprriioorr  ccoonnsseenntt..  

  

22..  NNoo  fflloowweerrss,,  vvaasseess,,  oorr  ddeeccoorraattiioonnss  mmaayy  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  CCoommmmuunniioonn  TTaabbllee..  

  

33..  TThhee  uussee  ooff  pphhoottooggrraapphhyy  //  vviiddeeoo  dduurriinngg  cceerreemmoonniieess  mmaayy  bbee  pprroohhiibbiittiieedd  aanndd  mmuusstt  

bbee  aapppprroovveedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aapppplliiccaattiioonn..  

  

44..  NNoo  aaddhheessiivvee  ooff  aannyy  ttyyppee  ((gglluueess,,  ttaappeess,,  eettcc..))  mmaayy  bbee  uusseedd  oonn  aannyy  wwoooodd  ssuurrffaaccee  

aanndd  ccaarree  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ccaarreeffuullllyy  hhaanngg  //  rreemmoovvee  iitteemmss  ttoo  pprreevveenntt  ddaammaaggee  ttoo  

tthhee  wwaallllss..  

  

55..  FFoooodd  aanndd//oorr  bbeevveerraaggeess  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  SSaannccttuuaarryy  aatt  aannyy  ttiimmee..  

  

66..  TThhee  tthhrroowwiinngg  ooff  rriiccee  oorr  bbiirrddsseeeedd  aatt  wweeddddiinnggss  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinnssiiddee  oorr  oouuttssiiddee  

tthhee  ffaacciilliittyy..  CCoonnffeettttii  oorr  ootthheerr  iitteemmss  uusseedd  oouuttssiiddee  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  iinn  aaddvvaannccee  

aanndd  tthhee  iinnddiivviidduuaall((ss))  aappppllyyiinngg  ffoorr  cchhuurrcchh  uussee  iiss//aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplleettee  

cclleeaann  uupp..  

  

77..    SSppeecciiffiicc  gguuiiddeelliinneess  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaabbvviillaabbllee  ffoorr  wweeddddiinngg  cceerreemmoonniieess  oonnccee  tthhee  

ffaacciilliittyy  rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd..    

  

  

FFEELLLLOOWWSSHHIIPP  HHAALLLL  

  

IIff  aa  ssppiillll  iiss  mmaaddee  oonn  tthhee  ccaarrppeett,,  pplleeaassee  uussee  wwaarrmm  wwaatteerr  aanndd  aa  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  ddiisshh  ssooaapp  

ttoo  cclleeaann  iitt..  IIff  tthhiiss  pprroocceedduurree  ddooeess  nnoott  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhee  ssttaaiinn,,  pplleeaassee  nnoottiiffyy  tthhee  CChhuurrcchh  

OOffffiiccee  ssoo  aarrrraannggeemmeennttss  ccaann  bbee  mmaaddee  ttoo  cclleeaann  tthhee  ccaarrppeett..  PPlleeaassee  rreeffrraaiinn  ffrroomm  uussiinngg  

ddrriinnkkss,,  wwhhiicchh  aarree  rreedd  oorr  ppuurrppllee  iinn  ccoolloorr,,  uunnlleessss  iinn  aa  ccoonnttaaiinneerr  ssuucchh  aass  aa  jjuuiiccee  bbooxx  oorr  aa  

sseeaalleedd  nnoo  ssppiillll  ccoonnttaaiinneerr  bbeeccaauussee  tthheeyy  wwiillll  ppeerrmmaanneennttllyy  ssttaaiinn  tthhee  ccaarrppeett..    

  

KKIITTCCHHEENN  RRUULLEESS  

  

KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  CCMMPPCC  ddooeess  nnoott  eemmppllooyy  aa  ffuullll--ttiimmee  sseexxttoonn,,  pplleeaassee  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  TThhee  aapppplliiaanncceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  yyoouurr  uussee;;  hhoowweevveerr,,  aallll  ssuupppplliieess  wwiitthhiinn  tthhee  

kkiittcchheenn  ccuuppbbooaarrddss  aanndd  cclloosseettss  aarree  ffoorr  cchhuurrcchh--aaffffiilliiaatteedd//iinntteerrnnaall  uussee  oonnllyy..  

  

22..  IIff  uusseedd,,  oovveenn((ss))  mmuusstt  bbee  tthhoorroouugghhllyy  cclleeaanneedd  aanndd  ttuurrnneedd  ooffff..  

  

33..  TThhee  ssiinnkk  sshhoouulldd  bbee  ssccrruubbbbeedd  aafftteerr  uussee  ttoo  eennssuurree  nnoo  ffoooodd  iiss  lleefftt  iinn  tthhee  ssiinnkk  aanndd  

eexxttrreemmee  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  wwhheenn  uussiinngg  tthhee  ggaarrbbaaggee  ddiissppoossaall..  

  

44..  TThhee  kkiittcchheenn  fflloooorr  sshhoouulldd  bbee  sswweepptt  aanndd  eevveerryy  eeffffoorrtt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  aallll  ssppiillllss  aarree  cclleeaanneedd..  



  

55..  LLeeaavvee  tthhee  ccoouunntteerrttooppss  nneeaatt  aanndd  cclleeaann..  TThhiiss  mmeeaannss  aallll  iitteemmss  aarree  ttoo  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  

tthheeiirr  oorriiggiinnaall  llooccaattiioonn  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  aarreeaass  aarree  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  ccrruummbbss  aanndd  ooppeenn  

ffoooodd  ccoonnttaaiinneerrss..  

  

66..    LLaarrggee  ccooffffeeee  ppoottss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ggrroouupp  ffuunnccttiioonnss  uuppoonn  rreeqquueesstt  bbuutt  mmuusstt  bbee  

tthhoorroouugghhllyy  cclleeaanneedd  aafftteerr  uussee..  

  

77..    PPlleeaassee  ddoo  nnoott  lleeaavvee  lleeffttoovveerrss  iinn  tthhee  kkiittcchheenn  oorr  iinn  tthhee  rreeffrriiddggeerraattoorrss..  

  

  

IIVV..  FFEEEE  SSCCHHEEDDUULLEE  

  

TThhee  CCMMPPCC  ffeeee  sscchheedduullee  ffoorr  nnoonn--cchhuurrcchh  rreellaatteedd  ffuunnccttiioonnss  iiss  aass  ffoolllloowwss::    

((AApppprroovveedd,,  JJuunnee  11,,  22001155))..  

  

RROOOOMM  
FFEEEE  

((MMeemmbbeerr))  
FFEEEE  

((NNoonn--MMeemmbbeerr))  

DDeeppoossiitt  $$5500..0000  $$110000..0000  

SSaannccttuuaarryy  $$220000..0000  $$440000..0000  

FFeelllloowwsshhiipp  HHaallll  $$7755..0000  $$115500..0000  

KKiittcchheenn  $$5500..0000  $$7755..0000  

CCoommmmiitttteeee  RRoooomm  $$2255..0000  $$5500..0000  

CCllaassssrroooomm  ((eeaacchh))    $$2200..0000  $$4400..0000  

FFaacciilliittyy  ((aallll  ooff  tthhee  aabboovvee))  $$330000..0000  $$665500..0000  

  

FFeeeess  aarree  cchhaarrggeedd  ttoo  ddeeffrraayy  cceerrttaaiinn  ccoossttss  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh  ffoorr  hhaavviinngg  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooccccuuppiieedd..    

TThheessee  ccoossttss  iinncclluuddee  ssuucchh  tthhiinnggss  aass  hheeaattiinngg//ccoooolliinngg  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  ssppaacceess,,  ggaass  aanndd  

eelleeccttrriicc  uussee,,  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee  ccoossttss,,  ccuussttooddiiaall  sseerrvviicceess,,  eettcc..  

  

NNoottee::  PPlleeaassee  bbee  aaddvviisseedd  tthhaatt  ffeeeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wweeddddiinnggss  aabbiiddee  bbyy  aa  sseeppaarraattee  

sscchheedduullee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthheessee  ffeeeess  iiss  aavvaaiillaabbllee  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  PPaassttoorr..  

  

RReeffuunnddaabbllee  ddeeppoossiittss  aanndd  ffeeeess  aarree  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess::  

--  5500%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  rreettaaiinneedd  iiff  ddoooorrss  aanndd  wwiinnddoowwss  aarree  nnoott  cclloosseedd  

--  5500%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  rreettaaiinneedd  iiff  tthhee  kkeeyy  iiss  nnoott  rreettuurrnneedd  tthhee  nneexxtt  bbuussiinneessss  ddaayy  

((uunnlleessss  ootthheerr  aarrrraannggeemmeennttss  aarree  mmaaddee  pprriioorr  ttoo  tthhee  eevveenntt))  

--  5500%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  rreettaaiinneedd  iiff  iitt  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  ffaacciilliittyy  wwaass  nnoott  cclleeaanneedd  

aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  ffaacciilliittyy  uussee  aaggrreeeemmeenntt  

--  110000%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  rreettaaiinneedd  ffoorr  aannyy  ttwwoo  oorr  mmoorree  ooff  aabboovvee  ccoonnddiittiioonnss  

--  110000%%  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  rreettaaiinneedd  iiff  tthhee  cchhuurrcchh  ffaacciilliittyy  aanndd//oorr  aassssiiggnneedd  aanndd  ssppeecciiffiicc  

aarreeaass  aarree  nnoott  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  iinntteennddeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssiiggnneedd  ffaacciiiittyy  

uussee  aaggrreeeemmeenntt  

  

  

  

  

  

  



VV..  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

AApppplliiccaannttss  aarree  aasskkeedd  ttoo  aaddhheerree  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurreess::  

  

11..  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN::  PPlleeaassee  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  aatt  lleeaasstt  oonnee  mmoonntthh  pprriioorr  ttoo  yyoouurr  

sscchheedduulleedd  eevveenntt..    OOnnccee  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  uussee  ooff  tthhee  cchhuurrcchh  ffaacciilliittiieess  hhaass  bbeeeenn  

rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  iinnddiivviidduuaallss,,  yyoouu  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  oouurr  ooffffiiccee  ooff  

iittss  aacccceeppttaannccee  oorr  ddeenniiaall..    

  

22..  DDEEPPOOSSIITT::  RReeccaallll  tthhaatt  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  dduuee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aapppplliiccaattiioonn..  TThhoossee  wwhhoo  

ssuubbmmiitt  aapppplliiccaattiioonnss  oonnlliinnee  ccaann  mmaaiill  oorr  ddrroopp  ooffff  tthhee  ddeeppoossiitt  iinn  ppeerrssoonn  ttoo  tthhee  

CChhuurrcchh  OOffffiiccee  bbuutt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  rreevviieewweedd  uunnttiill  tthhee  ddeeppoossiitt  iiss  

rreecceeiivveedd..  OOnnllyy  cchheecckkss  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  ffoorr  tthhee  ddeeppoossiitt  aanndd  rreettuurrnneedd  cchheecckkss  aarree  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  sseerrvviiccee  cchhaarrggee..  DDeeppoossiittss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  vviiaa  tthhee  mmaaiill  ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  

tthhaatt  aarree  ddeenniieedd..    

  

NNOOTTEE::  AApppplliiccaannttss  aarree  aasskkeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  sseellff--aaddddrreesssseedd  eennvveellooppee  wwiitthh  tthheeiirr  

ddeeppoossiitt  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  rreettuurrnn  ooff  aallll  ddeeppoossiittss..    

  

33..  KKEEYY  PPIICCKK--UUPP::  PPlleeaassee  bbee  cceerrttaaiinn  tthhaatt  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aassssiiggnneedd  ttoo  ppiicckk  uupp  tthhee  kkeeyy  

iiss  lliisstteedd  oonn  yyoouurr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ppiicckk  uupp,,  tthhaatt  iinnddiivviidduuaall  wwiillll  bbee  

rreeqquueesstteedd  ttoo  ssiiggnn  aa  ccaarrdd  aacccceeppttiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  kkeeyy..    

  

44..  FFAACCIILLIITTYY  UUSSEE  FFEEEE::  IIff  aa  ffaacciilliittyy  uussaaggee  ffeeee  iiss  rreeqquuiirreedd,,  tthhiiss  ffeeee  iiss  dduuee  bbeeffoorree  oorr  

uuppoonn  kkeeyy  ppiicckk--uupp  aanndd  mmuusstt  bbee  aa  sseeppaarraattee  cchheecckk..  KKeeyyss  wwiillll  nnoott  bbee  rreelleeaasseedd  

wwiitthhoouutt  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt  aanndd  ffaacciilliittyy  uussee  ffeeeess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

aaffoorreemmeennttiioonneedd  pprroocceedduurreess..  

  

55..  DDAAYY  OOFF  EEVVEENNTT::  TThhee  aapppplliiccaanntt  sshhoouulldd  bbee  oonnssiittee  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ooppeenneedd  

aatt  tthhee  aapppprroovveedd  ttiimmee  ooff  tthhee  eevveenntt  aanndd  ttoo  mmoonniittoorr  aaccttiivviittiieess  ooff  gguueessttss  dduurriinngg  tthhee  

sseett--uupp,,  eevveenntt,,  aanndd  cclleeaann--uupp..    

  

NNOOTTEE::  SSppeecciiaall  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  oonnllyy  aapppprroovveedd  aanndd  

rreesseerrvveedd  aarreeaass  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  aarree  uusseedd..  FFuurrtthheerr  aallll  gguueessttss  sshhoouulldd  bbee  aaddvviisseedd  

tthhaatt  cchhiillddrreenn  aarree  ttoo  bbee  ssuuppeerrvviisseedd  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  

66..  EEMMEERRGGEENNCCIIEESS::  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy,,  gguueessttss  sshhoouulldd  ccaallll  991111..  TThheerree  iiss  

aann  ““AAEEDD””  oouuttssiiddee  tthhee  PPaassttoorr’’ss  OOffffiiccee  ffoorr  ccaarrddiiaacc  eemmeerrggeenncciieess  aanndd  aa  ““JJuummpp  

SSttaarrtteerr””  ffoorr  ccaarr  bbaatttteerryy  iissssuueess  iinn  tthhee  mmaaiinn  ooffffiiccee  nneeaarr  tthhee  mmaaiillbbooxxeess..  IInn  tthhee  eevveenntt  

tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  ffaacciilliittyy,,  gguueessttss  mmaayy  ccaallll  //  tteexxtt  tthhee  PPrrooppeerrttyy  MMaannaaggeerr  

bbuutt  tthhiiss  iinnddiivviidduuaall  iiss  NNOOTT  oonn  ccaallll  aanndd  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  aavvaaiillaabbllee..  ((TThhiiss  

iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  aapppprroovvaall  aanndd  uuppoonn  rreeqquueesstt))..  

  

77..  PPOOSSTT--EEVVEENNTT::  IImmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  yyoouurr  ffuunnccttiioonn,,  pplleeaassee  sseeee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

aa..  AAnnyytthhiinngg  rree--aarrrraannggeedd  ((ttaabblleess,,  cchhaaiirrss,,  eettcc..))  sshhoouulldd  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  oorriiggiinnaall  

ppoossiittiioonn,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd..  TThhoosseeppllaannnniinngg  ttoo  rreeaarrrraannggee  aa  ssppaaccee  

aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pphhoottooggrraapphh  tthhee  aarreeaa  bbeeffoorree  mmoovviinngg  iitteemmss  aarroouunndd  ttoo  

eennssuurree  eevveerryytthhiinngg  iiss  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ppllaaccee..  

  

bb..  CClleeaann  uupp  aallll  aarreeaass  aanndd  rreemmoovvee  aallll  ttrraasshh  //  rreeccyycclleess..  TTrraasshh  mmaayy  bbee  ppllaacceedd  iinn  

tthhee  dduummppsstteerr  aanndd  rreeccyyccllaabblleess  ccaann  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  rreecceeppttaacclleess  oouuttssiiddee  tthhee  



bbuuiillddiinngg  nneeaarr  tthhee  sshheeddss..  SSppeecciiaall  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  bbaaggss  

ddoo  nnoott  lleeaakk  iinn  ttrraannssiitt  oouutt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  ssoo  gguueessttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  rroollll  

ttrraasshh  ccaannss  oouuttssiiddee  bbeeffoorree  rreemmoovviinngg  tthhee  bbaaggss..  PPlleeaassee  rreeppllaaccee  wwiitthh  nneeww  

ttrraasshh  bbaaggss  uussiinngg  bbaaggss  tthhaatt  aarree  lleefftt  nneeaarr  tthhee  ttrraasshh  ccaannss  wwhheenn  ddoonnee..  

  

cc..  TTuurrnn  oouutt  aallll  lliigghhttss  tthhaatt  wweerree  mmaannuuaallllyy  ttuurrnneedd  oonn..  NNoottee  tthhaatt  mmoosstt  hhaallllwwaayyss  

aanndd  aallll  bbaatthhrroooommss  hhaavvee  mmoottiioonn  sseennssoorrss  aanndd  ccaann  bbee  lleefftt  aalloonnee..  

  

dd..  CChheecckk  ttoo  sseeee  tthhaatt  aallll  ggrroouupp  ppaarrttiicciippaannttss  hhaavvee  lleefftt  tthhee  bbuuiillddiinngg..  

  

ee..  CChheecckk  aallll  eexxtteerriioorr  ddoooorrss  //  wwiinnddoowwss  ttoo  eennssuurree  tthheeyy  aarree  cclloosseedd  aanndd  lloocckkeedd..  

  

ff..  LLoocckk  tthhee  eexxtteerriioorr  ddoooorrss  bbeehhiinndd  yyoouu..  

  

gg..  RReettuurrnn  kkeeyy  ttoo  cchhuurrcchh  ooffffiiccee  tthhee  nneexxtt  bbuussiinneessss  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  yyoouurr  eevveenntt  oorr  

aass  pprreevviioouussllyy  aaggrreeeedd..    

  

hh..  NNoottee  tthhaatt  yyoouurr  ddeeppoossiitt  wwiillll  bbee  mmaaiilleedd  bbaacckk  aafftteerr  tthhee  kkeeyy  hhaass  bbeeeenn  rreettuurrnneedd  

aanndd  tthhee  ffaacciilliittyy  iinnssppeecctteedd,,  uussuuaallllyy  wwiitthhiinn  77--1100  ddaayyss..  

  

VVII..  SSPPEECCIIAALL  SSEERRVVIICCEESS  

    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  sseerrvviicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  uussee  tthhee  ffaacciilliittyy::  

  

11..  EElleevvaattoorr    --  AAsssseessss  ttoo  bbootthh  fflloooorrss    

  

22..  PPoorrttaabbllee  ““EEmmeerrggeennccyy  JJuummpp  SSttaarrtt””  ffoorr  aa  ddeeaadd  aauuttoommoobbiillee  bbaatttteerryy  ––  MMaaiinn  OOffffiiccee  

  

33..  AAuuttoommaatteedd  EExxtteerrnnaall  DDeeffrriibbiillllaattoorr  ((AAEEDD))  //  FFiirrsstt  AAiidd  KKiitt  ––  22
nndd

  fflloooorr,,  oonn  hhaallllwwaayy  wwaallll..  

  

44..  RReeccyycclliinngg  BBiinnss  ((ffoorr  eevveenntt  uussee  oonnllyy))  

  

55..  DDuummppsstteerr  ((ffoorr  eevveenntt  uussee  oonnllyy))  

  

66..  UUmmbbrreellllaa  bbaaggss  ––  MMaaiinn  EEnnttrraannccee  aanndd  NNaarrtthheexx  EEnnttrraannccee  

  

77..  LLoosstt  aanndd  FFoouunndd  iitteemmss    --  AAllll  iitteemmss  lleefftt  aatt  tthhee  cchhuurrcchh  tthhaatt  aarree  ffoouunndd  ccaann  bbee  llooccaatteedd  

aatt  tthhee  ““MMaaiinn  OOffffiiccee””  aanndd  //  oorr  tthhee  ““CCooaatt  RRaacckk  AArreeaass””  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ppiicckkeedd  uupp  

wwiitthhiinn  1100  ddaayyss  oorr  tthheeyy  wwiillll  bbee  ddoonnaatteedd  ttoo  llooccaall  sshheelltteerrss..  

  

88..  AAlltthhoouugghh  tthhee  cchhuurrcchh  ddooeess  hhaavvee  aa  NNuurrsseerryy,,  iitt  iiss  oonnllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  cchhuurrcchh  rreellaatteedd  

ffuunnccttiioonnss  aanndd  oouuttssiiddee  ggrroouuppss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  uussee  tthhaatt  aarreeaa  aatt  aannyy  ttiimmee..  


