
 

 

EDITAL N° 01/2016: OS QUIOSQUES PARA O CAMPING NO CARNAVAL DE 2016   
 

A d iretor ia do Clube de Campo Água Azul  comunica a todos  que, para ut i l izar  as 

acomodações dos quiosques do c lube no período de 05 a 09 fevereiro de 2016 

(carnaval/2016) ,  deverão efet ivar sua inscr ição para a part ic ipação do sorte io destas 

dependênc ias,  sendo que o número tota l de vagas é de 40 (quarenta)  quioesques .  

As f ichas para a inscr ição podem ser ret i radas nos escr i tór ios  e também no 

clube ou impressa pelo s ite:  www.c lubedecampoaguaazul .com.br  no per íodo de 22 de 

novembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016 .  A entrega da f icha preenchida e ass inada 

pelo sóc io responsável  deverá ser  fe ita nos Escr i tór ios de Apucarana Rua Osvaldo Cru z, 

510 Palác io do Comércio 2º andar sala 204 ou na por tar ia do Clube Água Azul ,  Rua José 

Ferragine, 520 Parque Industr ia l Nor te . O sorte io será real izado no d ia 06 de janeiro de 

2016,  a par t ir  das 15h nas dependênc ias da lanchonete.  

Instruções Especiais: 
 

a) Cada t í tu lo  te rá d i re i to  ao preenchimento de um ú nico formulár io  de inscr ição,  constando 

número do t í tu lo ,  te le fone f i xo,  te le fone ce lu la r ,  endereço de correspondência  e e-mai l ;  

b)  O sor te io  dos con templados será rea l izado  perante os assoc iados ou  seus repres entantes,  

na Lanchonete do Clube  no d ia  06 de janeiro  de  2016,  às 15h;  

c)  As des is tênc ias dos contemplados favorecerão os suplentes,  obedec ida a ordem de 

c lass i f icação do respect ivo sor te io ;  

d)  O clube entrará em contato com o associado sorteado por tele fone par a informar sobre  

sua contemplação.  Caso não seja  possível  entrar em contato após t rês tentat ivas ,  o mesmo 

será el iminado.  Por isso,  preencha corretamente sua f icha de inscrição.  

e) Após a d ivu lgação dos resul tados dos sor te ios ,  o  prazo para  conf i rmar  a hosped agem é até 

o d ia  25 de janeiro de 2016 .  Os contemplados  deverão d i r ig i r -se aos escr i tór ios  para efetuarem 

a conf i rmação da  insc r ição ,  sem à  qual  não  terão  acesso às dependências do quiosque,  

ATUALIZAR AS CARTEIRINHAS DOS SÓCIOS E SEUS CONVIDADOS,  RECOLHER UMA TAXA 

DE R$ 80,00.  CASO O ASSOCIADO NÃO DESISTA DA HOSPEDAGEM,  E DURANTE O 

PERIODO DE CAMPING NÃO OCORRA NENHUMA MÁ CONDUTA DO CONTEMPLADO E DE 

SEUS CONVIDADOS SOCIOS, A TAXA SERÁ REVERTIDA EM MANUTENÇÃO.  

f )  Será cons iderado  des is tente  o contemplado  em sor te io  que não  comparecer até o  d ia  24 DE 

JANEIRO DE 2016 ,  para  a conf i rmação da hospedagem;  

g)  As manutenções dos t í tu los co ntemplados e dos sócios convidados  que forem ut i l i za r  o  

camping deverão  estar  em d ia ;  

h)  Os menores de 18 anos para part ic iparem do camping  deverão estar acompanhados 

dos pais ;  

i )  O per íodo de carnaval  é  de 05/02/2016 a  09/02/2016.  

O sorteio refere -se  apenas aos quioisques .   As churrasqueiras sem  

cobertura  poderão ser ocupadas conforme ordem de chegada.  

 

Apucarana,  22 de novembro de 2015 .  

Cris t iane Ferragine  

Gerente  Admin is t ra t i va  
Clube de Campo de Campo Água Azul  

 

http://www.clubedecampoaguaazul.com.br/

