Comunicado nº 38

Curitiba, 11 de junho de 2018.

Assunto: VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO - DIA DA FAMÍLIA
PARQUE BETO CARRERO WORLD - 25 de agosto (sábado)
Localiza-se no município de Penha – SC, a 220 km de Curitiba, aproximadamente 3h15 de viagem.
Um dos maiores parques de lazer da América Latina, possui dezenas de atrações, entre elas:
brinquedos radicais e os convencionais, vários shows, zoológico, áreas temáticas e muita diversão.
www.betocarrero.com.br
PROGRAMA:
- Saída de Curitiba às 06h30min. Chegada ao Parque Beto Carrero por volta das 10h, horário em que abre.
- Início do retorno às 18h30min e chegada em Curitiba às 22h.
INCLUI: Transporte em ônibus de turismo, passaporte para o Parque e guia de turismo.
CUSTO POR PESSOA: R$ 195,00 a vista ou em 3X de R$ 65,00 com Cheque Pré-datado, para 20/06
- 15/07 e 15/08.
NOTA: Crianças até 03 anos de idade são isentas deste valor desde que viagem no colo dos pais, porém é
necessário confirmar todos os dados pessoais da criança na ficha abaixo. A partir de 04 anos de idade, valor
integral, ocupando um assento individual e ingresso para o Parque. Estudantes até o 6º ano, somente
poderão participar com um acompanhante adulto.
INSCRIÇÕES: ATÉ O DIA 20 DE JUNHO (4ª feira), nas respectivas Coordenações Pedagógicas.
OBSERVAÇÕES: Valor para um mínimo de 35 participantes por ônibus. É obrigatório que todos levem a
Carteira de Identidade e/ou Certidão de Nascimento Original (mesmo documento fornecido na Ficha
de Inscrição), caso contrário não será permitido o embarque.
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

PARTICIPE!
Atenciosamente,
________________
Ir. Edith Zinkowski
Direção

Prof. Ubiratan Gomes - Diretor
OLIMPUS TURISMO - 3324 9845

----------------------recortar e devolver até dia 20 de junho (4ª feira), nas respectivas Coordenações.
FICHA DE INSCRIÇÃO - VIAGEM AO BETO CARRERO/SC - DIA 25 de agosto (sábado)
AUTORIZAÇÃO
Estudante:_____________________________Ano/Turma:____________Data de Nasc. _____/_____/_____
R.G. ou Cert. Nasc.__________________ Endereço:______________________________ Nº ____________
Tel. Res: _____________________________ Tel. Cel.: ___________________________________________
Pai:__________________________________ Tel. Com:___________________ Cel:____________________
Mãe: ________________________________ Tel. Com:___________________ Cel:____________________
Assinatura dos pais e/ou responsável:________________________________ R.G._______________________
ACOMPANHANTES: se houver necessidade de mais espaço usar o verso da Ficha de Inscrição.
NOME
R.G. ou Certidão de
Data de
Grau de Parentesco
Nascimento
Nascimento
do estudante

Beto Carrero Dia da Família

