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VEJA COMO É FÁCIL
AGENDAR!
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ANTES
DE COMEÇAR...

... é preciso que você faça o download
do aplicativo Clube de Campo Sorocaba
na loja online de aplicativos do seu celular.

Se o seu celular
for Android

Se o seu celular
for iPhone
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VAMOS FAZER SEU
PRIMEIRO ACESSO!
No aplicativo do Clube de Campo
Sorocaba, vá em menu e depois em
agendamento.

Menu

Agendamento
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Primeiro espaço:
Acessar por título

Terceiro espaço:
Senha com 4 numerais

Segundo espaço:
Número do título
(ex. 9999P)

TELA DE LOGIN
É nessa tela que você vai precisar usar
seu título e senha toda vez que quiser
realizar o agendamento para a atividade
de sua preferência.

PASSO 1
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PASSO 2
Como é seu primeiro acesso, ao inserir
o número do seu título na tela de login,
você abrirá a tela abaixo.
Aqui você criará sua senha de acesso
com 4 numerais. 

Primeiro espaço:
Inserir a data de

nascimento do Titular

Segundo espaço:
Criar uma senha
com 4 numerais
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PASSO 3

PRONTO!
AGORA VOCÊ

JÁ PODE
AGENDAR SUAS

ATIVIDADES!

Após criar a senha, você só vai precisar
aceitar o termos e condições de uso e
responder um breve questionário sobre
sua saúde.

Dependendo do que você responder,
poderá receber uma mensagem
solicitando sua presença na
secretaria administrativa.

Nesse caso, basta sair da plataforma
de agendamento, e entrar novamente
com seu título e a senha que
você acabou de criar. 

Veja como na
próxima página!
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AGORA SIM, 
Faça seu acesso na plataforma de
agendamento com seu título e senha.
Aparecerá o campo Selecione o Sócio,
aqui você escolhe a pessoa para quem
você fará o agendamento.

Novo espaço:
Escolha para quem

será realizado
o agendamento.

Esqueceu a senha?
Nesse botão você

cria uma nova!
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EM SEGUIDA...
Escolha a modalidade de sua preferencia.

Nesse exemplo,
escolhemos a

academia.
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CONTINUANDO...
Após escolher a modalidade desejada,
role a página para baixo para ver os
horários disponíveis.

Nesse espaço
você confere

a data

Role para ver
os horários
disponíveis

Nesse botão
você muda a
data para o
dia seguinte

Clique para
selecionar.
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FINALIZANDO...
Com o horário selecionado, nesta tela,
basta clicar em reservar e pronto!
Uma confirmação será enviada para
o email do titular.

Reserve sua
atividade clicando

neste botão!



Ficou com alguma dúvida?
Fale com a gente!

Atendimento:
Segunda a sexta, das 9h às 17h

Sábado, das 10h às 12h

(15) 99605-3165


