
AVISO 

 

NOVA REGRA DE CONVITES 2019 – AABB ARACAJU 

 

OBTENÇÃO DE CONVITES 

Conforme aprovado pela diretoria da AABB, a partir de 01/01/2019, o 

fornecimento de convites deverá obedecer às seguintes regras: 

1- Será fornecido ao associado titular de forma gratuita e não cumulativa por 

ano, até 30 (trinta) convites individuais para convidados, sendo que nas 

respectivas datas de comemoração dos aniversários do titular e seus 

dependentes, poderão ser retirado gratuitamente até 10 (dez) convites 

individuais por evento. Esses convites deverão ser utilizados no período de 

terça-feira a domingo das 8:00 as 16:30hs, sendo que esses convidados só 

poderão frequentar o clube uma vez a cada 120 dias, com exceção nas 

comemorações de aniversários de associados ou dependentes. Os convites 

poderão ser retirados no site www.aabbsiclus.com.br, onde o Associado clica 

em “PORTAL DO ASSOCIADO”, na aba CONVITES AVULSO, ou ainda na 

Secretaria do Clube. 

2 - O associado titular poderá também comprar diretamente na portaria do 

clube a quantidade de convites que desejar para uso de seus convidados no 

período acima exposto. Os preços desses convites serão atualizados 

anualmente pela diretoria do clube, com valores iguais para adultos, 

adolescentes e crianças acima 10 anos completos. O clube não atenderá 

solicitação de convite para associados que estejam impedidos de frequentá-lo 

devido a ocorrências apontadas no Regimento Interno/Estatuto. Os convites 

poderão ser pagos no cartão de débito ou em espécie. 

3 - Na aquisição de convites, o associado deverá obrigatoriamente fornecer o  

nome completo, CPF e telefone do convidado.  Também é de responsabilidade 

do associado informar aos seus convidados sobre o regimento interno e 

Estatuto do clube onde ele será responsabilizado por atos praticados no 

ambiente do clube. Para ter acesso às dependências do clube o convidado 

deverá apresentar obrigatoriamente na portaria um documento de identificação 

de fé pública (com foto) junto com o convite individual e, em caso do uso do 

parque aquático, o exame médico é obrigatório. 

 

A DIRETORIA 


