
O Boliche é destinado ao uso dos associados da AABB. Convidados também podem utilizar a
dependência, desde que acompanhados de um associado. 

PAGAMENTO DO BOLICHE
O pagamento deve ser efetuado diretamente na recepção do Boliche, sendo as opções: 
cartão débito/crédito ou autorização de débito na mensalidade do clube.

INFORMAÇÕES PARA JOGAR
O associado deverá se identificar no balcão do Boliche, apresentando a carteira social da AABB;

O atendente informará qual pista o associado deverá utilizar, bem como emprestará o sapato 
apropriado para a prática do boliche. O clube ainda oferece gratuitamente meias descartáveis, 
porém não é obrigatório o uso desse acessório.

PROCEDIMENTOS DE RESERVA
A reserva será efetuada mediante o pagamento de 50% do valor da hora, de acordo com 
o horário a ser reservado, diretamente na recepção do Boliche;

O associado deverá chegar com 15 minutos de antecedência, sendo que após este 
período a pista será liberada;

Não será ressarcido o valor antecipado da reserva em caso de atraso ou do não 
comparecimento no horário reservado;

A alteração ou cancelamento da reserva poderá ser efetuada com antecedência de
24 horas;

A organização de eventos, assim como reserva dos espaços, mesas e cadeiras, 
deverá ser solicitada à concessionária da lanchonete.

LISTA DE ESPERA
Caso todas as pistas estejam ocupadas, o atendente abrirá uma lista de espera;

O período de utilização da pista de boliche será de 1 hora, podendo ser estendido pelo 
mesmo período, caso não haja outro associado aguardando;

Se o associado não se apresentar no momento em que for chamado, ele perderá a sua 
vez e o próximo da lista será chamado.

SÃO PAULO

•
•
•

NORMATIVO PARA A UTILIZAÇÃO DO BOLICHE
Horário de funcionamento do Boliche:

Terça a quinta - das 16h às 22h
Sexta - das 16h às 23h
Sábado - das 10h às 23h

• Domingo - das 10h às 20h
•

É obrigatório utilizar sapato apropriado para a prática do boliche; É proibido jogar sem camiseta;
Poderão jogar menores de 12 anos, somente acompanhados de um adulto; Por questão de 
segurança, é proibida a permanência de menores de 7 anos, mesmo com a companhia de um 
adulto; Os serviços de alimentação são de responsabilidade da lanchonete, não sendo 
atribuição dos atendentes do Boliche servirem os associados.

Feriado - das11h às 19h 


