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   Comunicado nº 79                                                       Curitiba, 11 de setembro de 2017. 
 

    Assunto: FICHA TÉCNICA  - JIV`S      X Jogos Interescolares 
Vicentinos  

Foz do Iguaçu/Pr  - 27/09 a 02/10/2017 

 
 

 

Saída: Dia 27 de setembro (quarta-feira) às 18h. 
Local de saída: Em frente ao Colégio Vicentino São José.  Teremos um ônibus para 
levar  toda a delegação para o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Investimento  
realizado com as “Ações entre Amigos”. 
Horário do voo: 22h15min/23h25min        Nº do voo: 4026     Companhia aérea: ZUL 
 

 

Retorno de Foz para Curitiba: Dia 02 de outubro (segunda-feira). 
Local de saída: Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.    
Horário do 1º voo: 05h05min/06h10min    Companhia aérea: GOL 
Horário do 2º voo: 05h35min/06h40min    Companhia aérea:  AZUL 
Retorno do Aeroporto Afonso Pena: Sob responsabilidade de cada família. 
 

ENDEREÇO DO HOTEL: R. Manêncio Martins, 108 - Vila Yolanda, Foz do Iguaçu - PR, 

CEP 85853-130, Telefone: (45) 3026-4200. 
 

ENDEREÇO DO COLÉGIO VICENTINO SÃO JOSÉ – Sede dos jogos: Av. Brasil, 1590  

Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85851-000, Telefone: (45) 3521-6700. 
 

OBRIGATÓRIO PARA EMBARCAR: Carteira de Identidade – RG (original), 
Carteirinha de Estudante 2017.  

- Traje: calça jeans e camiseta especial do JIV´S (amarela). O uso do uniforme 
será obrigatório para o embarque. 
 

 
COMPOSIÇÃO DA MALA:  
 

Poderá ser despachada uma mala com no máximo 23kg por estudante-atleta. É 

permitido levar em mãos uma mochila e/ou bolsa. Na bagagem de mão, não poderá 

haver produtos de higiene/líquidos com mais de 100ml e alimentos. 

Por medida de segurança, fotografar a mala. 

O QUE LEVAR: 
 

- Roupas para o esporte em que está inscrito: Meiões brancos, bermudas e/ou shorts 

preto (comprimento adequado ao evento). Equipamentos de segurança para o Vôlei. 

Meninas fazer uso de top em todos os jogos. O Uniforme para as competições será 

fornecido pelo Colégio. 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=turrance+green+hotel+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjeq-DMy4HWAhULQyYKHYssCugQ6BMIxgEwFA
https://www.google.com.br/search?q=col%C3%A9gio+vicentino+s%C3%A3o+jos%C3%A9+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjYot7uy4HWAhXJSiYKHQy-BAkQ6BMIhAEwDw
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-  Uma calça jeans, um par de chinelos, protetor solar, boné, material de higiene pessoal; 

01 agasalho, tênis adequado ao esporte e para os passeios, chuteira; 05 camisetas e/ou 

blusinhas (meninas); bermudas, shorts e legging, 01 moletom e/ou jaqueta leve, roupas 

íntimas para 05 dias e pijama. 

- Uniforme do Colégio para o Desfile: Todos com a camisa azul (gola polo). As 

meninas devem usar a calça legging e os meninos bermuda. Levar também uma 

calça do colégio e uma camiseta. 

- Uma mochila de costas para carregar os uniformes das competições e material de uso 

pessoal, para uso diário. 

- Roupa de banho: no Hotel há uma pequena piscina, que poderá ser utilizada, se 

houver tempo livre. 

- Roupas confortáveis para o período da noite. Poderemos fazer alguns passeios em 

torno do Hotel. Meninas: não levar salto alto; optar por sapatilhas, rasteiras e tênis. 

- Medicamentos dos quais normalmente faz uso, se for de uso controlado, levar receita 

atualizada. 

- Carteira ou Cartão do Convênio Médico, se possuir. 

- Pode levar algumas guloseimas (bolachas e chocolates), moderadamente, sem 

exageros. Se levar, deverá ser despachado. 

- O valor de R$ 100,00 a R$ 200,00 para despesas com lanches e outros. Todas as 

despesas com alimentação, passeios e transfer local, foram providas pelas duas “Ações 

entre Amigos”.  

Vale lembrar que os estudantes que não participaram integralmente precisarão 

assumir as despesas de dois dias com alimentação (05 refeições, calcular R$ 

30,00 cada). 

 

DEVERES DOS ATLETAS: 
 

- Acatar a distribuição das acomodações. 

- Cumprir com o toque de recolher, garantindo, assim, um bom tempo de descanso, de 

sono para uma boa performance esportiva. 

- Acatar as normas do Hotel e dos Pontos Turísticos que visitaremos. 

- Ter comportamento desportivo e apresentar o perfil de estudante vicentino. 

- Além das boas recomendações que os pais passarão, será realizada uma conferência 

na mala antes do embarque, para verificar se não há nada de inconveniente ou 

irregular na bagagem. 

- Todas as refeições serão realizadas sempre em grupo. 
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- Será permitido levar celular, carregadores, secador e/ou chapinha de cabelo, bem 

como instrumentos musicais para animar a torcida.  

Fica sob responsabilidade de cada estudante cuidar de seus pertences. O Colégio 

não se responsabilizará por danos e perdas de equipamentos dessa natureza. 

- A voltagem do Hotel é de 110 volts. 

- Quaisquer avarias, nas dependências do Hotel ou dos ônibus,  serão de  exclusiva 

responsabilidade dos estudantes. 

 

 É PROIBIDO: 
 

- É expressamente proibido: levar ou consumir qualquer tipo de energético, bebida 

alcoólica ou outro tipo de substância ilícita (droga). Em caso de atitude ou 

comportamento inadequado, o estudante estará sujeito a voltar antes do término do 

Evento, com ciência dos pais e/ou responsáveis e sem direito à restituição do 

valor investido. 

- Usar palavras de baixo calão e  apresentar comportamento agressivo durante  as 

competições e na torcida organizada. 

- Sair das dependências do Colégio e do Hotel sem autorização e sem  

acompanhamento de um professor.   

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS e PASSEIOS CULTURAIS: 
 

Data Período Programação 

- 27/09 (5ª feira) - Tarde  
 
 

- Noite 

- Saída 18h do Colégio Vicentino São José (ônibus 
para o transfer até o Aeroporto Afonso Pena). 
 

- *Jantar no Hotel. 
 

- 28/09 (5ª feira) - Manhã e tarde 
 
 
 

- Noite 

- Café da manhã no Hotel. 
- Visita às Cataratas do Iguaçu e Parque das Aves. 
- *Almoço na cidade.  
 

- Jantar às 18h30 no Colégio (01 refeição). 
 

- Concentração  no Colégio sede às 19h30. 
 

- Sessão Solene de Abertura do X JIV`S – Desfile 
às 20h - UNIFORME PARA O DESFILE: Calça 
comprida do colégio, com a camisa azul (gola polo). 
 

- 29/09 (6ª feira) - Integral - Café da manhã no Hotel. 
- Jogos no Colégio Vicentino São José.  
- Almoço e jantar no Colégio sede (02 refeições). 
 

- 30/09 
(sábado) 

- Integral - Café da manhã no Hotel. 
- Almoço no Colégio (01 refeição). 
- *Jantar na cidade e/ou Hotel. 
 

- 01/10 
(domingo) 

- Manhã 
 
 

- Tarde 

- Café da manhã no Hotel. 
 

- Jogos e encerramento até às 13h. 
 

- *14h Almoço na cidade. 
- 14h30: Visita à Itaipu e Marco das 3 Fronteiras. 
-* Jantar na cidade e/ou no Hotel. 
 

- 02/10 (2ª feira) - Manhã 
(madrugada)  
 

- Check out no Hotel às 03h30 aproximadamente, 
(da manhã) e início do retorno para Curitiba. 
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NOTA: Todas as refeições identificadas com asterisco (*) serão pagas com os    
valores arrecadados na 1ª “Ação entre Amigos”. 

     

   Esperamos que seja uma ótima oportunidade de confraternização, troca de  

experiências e enriquecimento cultural e que sejam guardadas muitas e inesquecíveis 

recordações. 

            Contamos com a colaboração e o respeito de todos, que DEUS ESTEJA NOS 

ABENÇOANDO DURANTE ESSE EVENTO. 

 Aproveitamos a oportunidade para convidar todas as famílias que desejarem 

participar do Evento. Estão todos convidados e será um prazer tê-los conosco. 

 Os pais e familiares poderão acompanhar, diariamente, os acontecimentos do X 

JIV`S pelo site do Colégio www.colegiovsjose.com.br. 

      Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e/ou observações a fazer.                                  

                            Atenciosamente, 

 

 

 

 

       ___________                             ______________                          _______________ 
        Gerson Rielli                             Simone Gianesini                          Ir. Edith Zinkowski 
    Professor Ed. Física               Coordenadora Pedagógica                        Diretora 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica JIV`S - 2017 
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Comunicado nº79                                                           Curitiba, 11 de setembro de 2017. 
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 
 

Assunto: FICHA TÉCNICA - JIV`S      X Jogos Interescolares Vicentinos  
Foz do Iguaçu/Pr - 27/09 a 02/10/2017 

 
 
Devolver na Coordenação até dia 15/09/2017. 
 
O (A) ESTUDANTE ______________________________________________________, 

do _____ ANO, TURMA_____, matriculado (a) sob o nº __________________________ 

nesta Instituição de Ensino – Colégio Vicentino São José, na condição de estudante-

atleta, sob a responsabilidade dos pais e/ou responsáveis 

___________________________________/___________________________________, 

devidamente convidado para representar o Colégio Vicentino São José como Estudante-

Atleta 2017, declara estar ciente do Evento X JIV´S - Jogos Interescolares Vicentinos, a 

serem realizados no período de 27 de setembro a 02 de outubro do ano corrente, na 

cidade de Foz do Iguaçu, sediados pelo Colégio Vicentino São José. Declara, também, 

estar ciente das diretrizes que regem o Evento, determinadas no Regulamento, 

disponível no site do colégio, e compromete-se a cumprir os requisitos necessários para  

o bom andamento do Evento. A inobservância dos requisitos estabelecidos no 

Regulamento dos Jogos e Regulamento Interno do Colégio implicará o cancelamento da 

participação do estudante-atleta, com a restituição parcial prevista em contrato com a 

Empresa Labadee Tour. Este termo vigorará até 02 de outubro de 2017, podendo ser 

cancelado a qualquer momento por uma das partes, mediante comunicação prévia à 

Direção e às Coordenações.  

Assinatura do Estudante-Atleta: _____________________________________________ 
 
MODALIDADE (S): _________________/__________________/___________________ 
 
Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis: 1. ____________________________________ 

                                                                  2.  ___________________________________ 

   ___________________________, ____de SETEMBRO de 2017. 


