Regulamento II Encontro Sentidos

1- Os participantes deverão preencher todos os campos da ficha de inscrição, disponível
em www.mundocegal.com.br/sentidos
2- O transporte é por conta de cada participante, no entanto, tentaremos organizar o
deslocamento em grupos apartir do aeroporto de Porto Alegre ou oferecer carros a
custos mais baratos, devendo os interessados informar os horários de chegada e
retorno e manifestar sua vontade de dividir o transporte com os demais;
3- Todas as atividades realizadas fora do hotel, serão opcionais e os custos repassados
aos interessados;
4- No dia 13 às 22 horas, teremos uma festa de confraternização para todos os
participantes em sala exclusiva para nosso grupo. Serão servidos espumantes e vinhos
acompanhados de música e eventualmente show de talentos e caraoquê;

Importante: Não esqueça de indicar na sua ficha de inscrição com quem você pretende dividir
o apartamento ou se deixa a cargo da organização esta atribuição.
5- Lembre-se que as tarifas oferecidas estão vinculadas ao tipo de hospedagem que você
elegeu no momento da inscrição e ficam condicionadas ao fechamento de todas as
vagas de cada apartamento. Exêmplo: Quem optar por ficar em apto triplo, terá sua
reserva confirmada pelo valor divulgado, somente quando tivermos 3 pessoas
interessadas ou que nos peçam um apto fechado em sua capacidade total;
6- A rua do hotel possui vários estabelecimentos comerciais como: Bares, pizzarias,
Lanchonetes, confeitaria, restaurantes, casa noturna. Todos esses locais estão a
poucos minutos a pé do hotel e apresentam uma gama de opções extra para
alimentação e diverção;
7- Taxa de inscrição: Será cobrada a taxa de R$50,00 (cinquenta reais) para a organização
do encontro. Garanta a sua inscrição , efetuando o depósito identificado no Banco do
Brasil Agência 0181-3. CC. 31.236-3 em nome de VolmirRaimondi;
8- Somente os passeios que farão parte do programa terão pessoas , trabalhando como
monitores. Vamos disponibilizar contatos de taxis e Ubers conhecidos para garantir a
segurança de todos, caso façam programas independentes;
9- Sobre o Hotel:
Possui wifi grátis;
Uma magnífica picina térmica, considerada a melhor da categoria em hotéis do país.;
Um mini centro de compras;
Bar café;
Caixa eletrônico do Banco do Brasil;
Sáuna com custo adicional;
Lavanderia com custo adicional;

