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Associado e Dependentes

Convidado

Convites
R$ 15,00 (cada)

R$ 30,00 (cada)

- Cada convite dará direito a uma cerveja ou um refigerante ou um suco (lata);
- Não há limite de convites por associado;
- Pagamento disponível através de: Dinheiro, Cartão de Crédito, Débito e Folha de Pagamento.
- Apenas o associado titular participará dos sorteios das motos, sendo liberado apenas 01 cupom por associado;
- Para receber prêmio, é obrigatório a presença do associado titular no momento do sorteio;
- O ganhador deverá apresentar documento de identificação com foto no momento do sorteio.

Data: 07.10.2017

Horário: Das 22h00 às 04h00

EXPO BARRA FUNDA - Rua Tagipuru, 1.001 - Barra Funda - São Paulo - SP
Idade: apenas para maiores de 18 anos - Há fiscalização do juizado de menores.

ATENÇÃO: Obrigatório apresentar o documento com foto na Recepção do Evento.

Retirada de Convites
Pessoalmente: Administração da ARCO/SPM
Endereço: Rua Jaguaré Mirim, 310 - 1º Andar - Vila Leopoldina     
Horário: Segunda à Sexta, das 08h30 às 18h00
*o associado poderá eleger um terceiro para retirar o convite, mediante apresentação da carta de autorização do titular.

E-mail: arcospm@arcospm.org.br (somente através deste e-mail)*
*o solicitante deverá mencionar o número da matricula, quantidade de convites, autorizar o débito em folha de 
 pagamento e indicar a forma de retirada: SEDEX ou PESSOALMENTE 

SEDEX: Valor do frete por responsabilidade do associado.

Data: 07 de Outubro

Os convites
 já estão disponíveis!
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Sede Social e Esportiva
Endereço: Rua Dr. Joel Lagos, 101 - Jaguaré
Horário: Terça à Sábado, das 09h00 às 21h00 | Domingos e Feriados, das 09h00 às 18h00
*o associado poderá eleger um terceiro para retirar o convite, mediante apresentação da carta de autorização do titular.
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