Convite SEM uso de dependências
Até 2 convites
por mês

Acima de 3
convites por mês

Gratuito

R$20,00

É concedido ao associado até 2 convites cortesia por mês (por título). Esse convite não dá
direito ao uso de nenhuma dependência, exceto aos bares, restaurantes ou churrasqueiras.

Caso o associado deseje obter mais convites, além dos 2 a que tem direito no mês, pode fazê-lo
através dos totens de autoatendimento, localizados na recepção do clube (Portaria 04). Neste

caso, será cobrada uma taxa de R$ 20,00 por convite, que poderá ser paga com cartão de
débito, no próprio totem.

Convite COM uso de dependências
Convidados residentes em Campinas e Região

O Convite pode ser adquirido pelo associado diretamente nos totens de autoatendimento,
localizados na recepção do clube (Portaria 04), com cartão de débito, no próprio totem.

Segunda a
sexta-feira

Sábado, domingo
e feriado

R$100,00

R$150,00

Convidados residentes FORA de Campinas e Região

Caso o convidado resida fora da Região Metropolitana de Campinas, existe a opção de convite
com valor promocional válido por 7 dias. Para adquirir esse convite, o associado (ou

coassociado) deve procurar a Secretaria Geral e apresentar um comprovante de residência
atual e documento de identidade do convidado.

01 a 07 dias

01 a 14 dias

01 a 21 dias

01 a 30 dias

R$90,00

R$180,00

R$270,00

R$360,00
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Mensalidade
Título

(Multa de 2% após 30 dias do mês vencido)

Civil

Individual R$180,00
Familiar

Contribuinte Contribuinte
1
2

Militar

R$135,00

R$360,00

R$270,00

R$180,00

R$90,00

Aluno
(EsPCEx)

R$36,00

Carteira Social
Renovação ou 1ª Via

2ª via

R$11,00

R$22,00

Transferência de Título
Individual

Familiar

R$3.000,00

R$6.000,00

Complementação
Título Individual
para familiar

R$10.000,00

Taxa de Licenciamento (12 meses)
Individual

Familiar

R$540,00

R$1.080,00

Sauna
Associado

Convidado

Avulso

10 tickets

R$10,00

R$80,00

R$25,00

Massagem na Sauna
Avulso

5 tickets

10 tickets

R$30,00

R$125,00

R$200,00

Informações: Secretaria Geral: 3743.4809
Clique aqui e converse conosco via WhatsApp

20 tickets

30 tickets

R$140,00

R$180,00

