REGULAMENTO DA FESTA JUNINA 2019

1. Associados – Entrada gratuita;
2. Convidados – O convite-ingresso comum não será válido nos dias da Festa Junina 2019.
3. Compra de convites – O associado poderá comprar convites para seus convidados, ficando, também,
responsável pelos seus atos. Obs.: funcionários do Banco do Brasil não associados ou sócios de outras
AABBs e Satélite E. C. poderão comprar seus convites mediante apresentação da identificação funcional
ou carteira social.
4. Forma de pagamento – Dinheiro, cartão de débito ou crédito. Não será aceito débito na mensalidade.
5. Pontos de venda – Os convites, em número limitado, serão vendidos no Caixa do Casarão e na
Secretaria da Unidade Cantareira (terça a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 22h; sábado e domingo das 09h às 12h e das 13h às 18h e feriado - das 10h às 12h e das 13h às 17h. Não serão vendidos
convites nas Portarias. Os convites denominados “Convite Pacote” estarão disponíveis para venda até
27/06. Obs.: Pacote com desconto para os três dias – Sede Sul
6. Devolução - Não haverá devolução ou troca de convites;
7. Ônibus para a Unidade Cantareira – No dia 16/06 haverá transporte para associados e convidados.
Saída da Sede Sul às 13h, com retorno após o término do evento. Valor: R$ 30,00 por pessoa (ida e
volta). Inscrições até 09/06 no Depto. Social (Sede Sul). Adesões posteriores estarão sujeitas à
disponibilidade de vagas/assentos no transporte;
8. Portarias – Acesso pelas Portarias nº 1 (Principal / do Arco) ou nº 3 (Lateral). A Portaria nº 5 (Fundos)
não funcionará nos três dias do evento na Sede Sul;
9. Estacionamento – As vagas de estacionamento no Clube são exclusivas para associados e estarão
disponíveis até sua ocupação total; nos três dias do evento na Sede Sul não será permitido que
qualquer veículo pernoite na AABB;
10. Secretaria – Durante os três dias de Festa Junina a Secretaria Geral estará funcionando apenas em
regime de plantão, devendo os eventuais acertos, regularizações e/ou demais pendências de
associados serem tratadas em dias diferentes destes;
11. Restaurante – O almoço no Restaurante Social será normal. Entretanto, para a entrada de convidados
no Clube será necessária a apresentação do convite da Festa Junina;
12. Churrasqueiras – Nos dias da Festa na Sede Sul e Unidade Cantareira não haverá locação dessas
dependências;
13. Buffet da AABB – O serviço não estará disponível para contratação nos dias do evento;
14. Academia – Fechada no dia 30/06 para a preparação da queima de fogos;
15. Bebidas e Alimentos – Não será permitida a entrada de associados e convidados nas dependências do
Clube portando qualquer bebida e/ou alimento, assim como a circulação interna com garrafas de vidro
nas dependências do clube;
16. Mesas e Cadeiras – Não será permitida a retirada de mesas e cadeiras da área preferencial e da praça
de alimentação; também será proibido colocar mesas, cadeiras, bancos etc. nas imediações do
palco/pista.
17. Disposições Gerais – Os assuntos ou questões que não constam neste regulamento ou que gerarem
dúvidas, serão analisados e decididos pelo Conselho de Administração.

