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CLUBE SANTA CLARA

LAZER GARANTIDO
Clube Santa Clara é uma opção TOP para o seu final
de semana! Não tem custo adicional para associados
Quem não gosta de pegar uma piscininha no final de semana,
não é mesmo? Pensando nisso conseguimos fechar uma ótima
parceria com o Clube Santa Clara. O espaço é ideal para toda família e os associados têm acesso gratuito! É isso mesmo.
É DE GRAÇA. O único custo dos companheiros é a taxa cobrada para o exame médico dos que utilizam as piscinas e, claro,
VÁ COM A FAMÍLA
Não perca tempo e aproveite
mais este benefício exclusivo!

LOCALIZAÇÃO
Estrada Municipal da Paz, S/N,
Distrito do Campo Grande,
Campinas/SP. CEP 13058-005

TELEFONE
(19) 3221.8804
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da alimentação, sob responsabilidade de cada um dos utilizadores.
Além das piscinas, o espaço também conta com churrasqueiras. Está
esperando o quê? Ainda tem dúvidas? Nós listamos abaixo cinco
questões mais comuns que recebemos dos Servidores.
1) MAS É DE GRAÇA MESMO?
Sim. Temos títulos que compramos a cada três meses e os associados podem usufruir sem custos, a não ser os de exame médico e serviços opcionais (como alimentação, guarda-volumes, etc);
2) É VÁLIDO TAMBÉM PARA OS DEPENDENTES?
Sim. Realizado o agendamento, você pode levar seus dependentes
registrados junto com o Sindicato.
3) COMO FAÇO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO?
Venha até nossa sede e retire a autorização para uso. Explicaremos
sobre as datas e utilização da carta emitida. Se você já tem a carteirinha de associado pode nos ligar (19) 3897.1425 para orientarmos.
4) JÁ POSSUO CARTEIRINHA DO CLUBE. TAMBÉM TENHO DIREITO A PARCERIA DO STSPMH?
Sim. Mesmo os que já possuem relacionamento com o Clube podem reivindicar o uso do nosso título.
5) PRECISO AVISAR TODAS AS VEZES QUE DESEJAR IR?
Apenas na primeira vez. Nas próximas você já terá sua identificação em mãos e poderá ir quando desejar.

