PROCEDIMENTOS PARA ENTRADA DE CONVIDADOS NA AABB SÃO PAULO – 2017
Já está disponível, na Área do Associado do site da AABB, a retirada de convites cortesia para convidados
visitarem a Sede Sul ou a Unidade Cantareira. Confira como aproveitar mais essa comodidade:
1) Após fazer o login na Área do Associado do site da AABB, clique na guia “Cortesias” para acessar o
formulário de cadastro de convidados;
2) Preencha todos os dados do convidado: nome completo (sem abreviações), data de nascimento, RG ou
CPF e 1 e-mail para recebimento do convite cortesia;
3) Caso haja a necessidade de mais de 1 cortesia, basta clicar no botão “Adicionar cortesia” e preencher
os dados completos dos demais convidados;
4) Clique no botão “Prosseguir”;
5) Imprima o convite enviado ao e-mail informado (imprimir o próprio e-mail ou o pdf anexo).
Importante:
- O convite ficará disponível para o convidado utilizar quando quiser, em apenas 1 dia.
- Para a entrada do convidado na Associação é obrigatório, além do convite impresso, apresentar
documento com foto e estar acompanhado de associado apresentante maior de 18 anos.
- A AABB continuará disponibilizando 15 convites cortesia por ano para cada associado titular

Entrada de Convidado COM CONVITE ADQUIRIDO
A aquisição de convites no Caixa do Casarão ou na Unidade Cantareira será permitida para visitas
agendadas de convidados, preferencialmente com no mínimo 48 horas de antecedência na Secretaria ou
Portarias.
- O convite ingresso é obrigatório para convidados a partir dos 07 anos até 65 anos.
- No momento do cadastro, o associado titular deverá informar o nome completo, a data de nascimento. O
nº RG (obrigatório a partir dos 14 anos) e o email do convidado.
- Valor do convite (individual) a partir de 20/09/2016: R$ 50,00 (unitário) / consulte pacotes com valores
diferenciados. Os convites serão vendidos somente no Caixa do Casarão.
- Após o lançamento dos nomes dos convidados no sistema, não será permitida troca, cancelamentos ou
devoluções de convites ingresso.
- Para a entrada do convidado na associação, é obrigatório apresentar um documento com foto (abaixo dos
14 anos ou o RG (obrigatório a partir dos 14 anos) estar acompanhado do associado apresentante maior
de 18 anos, bem como apresentar documento na Secretaria caso o associado venha adquirir ingresso de
Parque Aquático (mediante pagamento das taxas e cadastro com foto).

Lembramos ainda que o convite ingresso (disponibilizado pelo Clube ou adquirido) tem validade apenas
enquanto o associado pertencer à AABB. Assim, no caso de desligamento do quadro associativo, os
convites não poderão ser utilizados.
Os casos omissos ou as situações não previstas serão resolvidos pelo Conselho de Administração da
AABB São Paulo.
Secretaria Geral (Fone: 5511-9555 Ramais 2022,2023) e Unidade Cantareira (Fone 2995-2845)
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 09h às 22h;
sábados, domingos e feriados, das 09h às 18h.

