AQUÁRIO DE UBATUBA
Rua Guarani, 859 Itaguá – Ubatuba SP – CEP 11680.000
CNPJ 00.643.743/0001-80 Insc. Estadual 701.036.760.119

DADOS DO PORTADOR DO PASSAPORTE Nº ...........
SENIOR

NOME TITULAR: .............................................................................................. DATA NASC.: ........... /............ /...........
FILIAÇÃO: ...........................................................................................................................................................................
NATURAL DE: .......................................................................................................... ESTADO: .......................................
PROFISSÃO: ............................................................................................ ESTADO CIVIL: ....... .......................................
END. RESIDENCIAL: ................................................................................................. ..... FONE: ………….………….....
END. COMERCIAL : ........................................................................................................ FONE: ………………..............
EMPRESA: .................................................................................................................... ........................................................
E-MAIL:.......................................................................................................................... .......................................................

INGRESSO ANUAL

VALOR R$ ...................................

** Instruções para pagamento no verso.

Ubatuba, .........., de ............................................. de ...............

..................................................................................
ASSINATURA DO PORTADOR

Anexar cópia do documento de identidade e foto do titular.

Fone/Fax – (012) 3834.1382
Email – staff@aquariodeubatuba.com.br

AQUÁRIO DE UBATUBA
Rua Guarani, 859 Itaguá – Ubatuba SP – CEP 11680.000
CNPJ 00.643.743/0001-80 Insc. Estadual 701.036.760.119

VERSO
O Aquário de Ubatuba disponibiliza ao publico com idade superior a 60 anos, a compra do PASSAPORTE ANUAL
SENIOR, válido para acesso do titular por 365 dias ao Aquário de Ubatuba a partir da data de pagamento, desde que
cumpridas as condições deste regulamento. Ao fim do período de 365 dias, um novo passaporte deve ser adquirido.
A entrada no Aquário de Ubatuba para os possuidores do PASSAPORTE ANUAL SENIOR é ilimitada, exceto em
situações que a capacidade máxima de lotação seja atingida, podendo o Aquário de Ubatuba limitar o acesso por
questões de segurança operacional. Ainda, o portador do PASSAPORTE ANUAL SENIOR tem 20% de desconto na
Aqualoja e 20% de desconto no Aquabar (exceto para bebidas alcóolicas). Para entrar, basta apresentar o
PASSAPORTE ANUAL SENIOR junto com um documento de identidade com foto na Bilheteria para ter o acesso
liberado.
O PASSAPORTE ANUAL SENIOR é pessoal, intransferível e personalizado com o nome, dados (RG/CPF) e foto do
participante (titular ou dependente), não podendo ser emprestado, cedido ou utilizado por outra pessoa que não seja o
próprio titular ou dependente. Caso ocorra o uso indevido do passaporte, ou seja, por pessoa que não seja o titular ou
dependente, o PASSAPORTE ANUAL SENIOR será retido por motivos de segurança, sujeito também ao
cancelamento automático.
O pagamento do PASSAPORTE ANUAL, conforme opção escolhida deverá ser feito direto em nossa Bilheteria ou
através de deposito no Banco do Brasil – agência 2748-0 – conta corrente 5.101-2 em nome de Argonauta Comércio
e Serviços Oceanográficos Ltda.
Após o pagamento e envio das cópias dos documentos e fotos, a confecção do cartão personalizado tem prazo de 10
dias uteis. Pode ser retirado direto em nossa Bilheteria pelo titular ou enviado pelos Correios. A despesa com envio
pelos Correios (Sedex com AR a cobrar) não está incluída no valor do PASSAPORTE ANUAL, valor este que será
definido conforme CEP do destino.
O PASSAPORTE ANUAL SENIOR não inclui despesas com o transporte de ida e volta até o Aquário de Ubatuba,
tampouco com alimentação, estacionamento no local ou, ainda, com as atrações pagas à parte que possam acontecer
esporadicamente.
A visitação ao Aquário de Ubatuba esta sujeita a paralisação e/ou manutenção sem prévio aviso, não gerando qualquer
responsabilidade ou obrigação, por parte do Aquário de Ubatuba, seja de troca, reembolso ou qualquer tipo de
compensação dos passaportes, inclusive diante da ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, tais como chuvas,
tempestades, interrupção no fornecimento de energia, ventos fortes ou outros fenômenos que impossibilitem a utilização
dos passaportes.
Em nenhum momento será permitida a conversão do passaporte em dinheiro, bem como a sua troca por qualquer outro
item.
Em caso de perda, portador deve avisar imediatamente ao Aquário de Ubatuba para cancelamento do PASSAPORTE
ANUAL SENIOR e posterior emissão de nova via.
As eventuais dúvidas, omissões e/ou controvérsias oriundas da utilização do passaporte serão dirimidas com
exclusividade no foro da comarca de Ubatuba, São Paulo, eventuais cláusulas que não forem consideradas nulas, se
manterão válidas e de forma soberana.
A mera aquisição do PASSAPORTE ANUAL SENIOR caracteriza a aceitação total e irrestrita de todos os termos,
condições, comunicados a ele relacionados, e outros eventualmente disponibilizados pelo Aquário de Ubatuba.
O Aquário de Ubatuba não se responsabiliza por objetos ou pertences pessoais. O participante deve manter os seus
pertences sob seus cuidados e à sua vista.
O Aquário de Ubatuba poderá realizar filmagens e/ou fotografias dentro do Aquário de Ubatuba para utilização e
divulgação em qualquer veículo de comunicação, sendo que o portador deste passaporte desde já cede e autoriza a
utilização gratuita de sua imagem e voz, sem que isso caracterize uso indevido de imagem.

..................................................................................
ASSINATURA DO TITULAR

Fone/Fax – (012) 3834.1382
Email – staff@aquariodeubatuba.com.br

