É com grande satisfação que o Chapter São José dos Campos irá sediar a
24ª edição do ENCONTRO NACIONAL do CISV BRASIL.
É também com muita alegria e animação, que convidamos todos os
nossos queridos amigos cisvianos a celebrar conosco os 60 anos de criação do
CISV no mundo e os 20 anos do Chapter São José dos Campos!

JÁ PREPAROU PAPEL E CANETA? OPA! ENTÃO ANOTE AÍ...
O Encontro Nacional acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2011
(sexta, sábado e domingo), na cidade de São José dos Campos-SP.
O local de realização do evento será o Comfort Hotel, situado na Rua
Presidente Bernardes, no 73 – Jardim Paulista. Próximos ao hotel estão a
Rodoviária Nova de São José dos Campos (Terminal Rodoviário Frederico
Ozanan) e o Centervale Shopping.

INSCRIÇÕES
Cada chapter deverá preencher corretamente e enviar a Planilha de
Participação no EN (em anexo) até o dia 30/07/2011, para o e-mail
encontronacional@cisv.org.br.
Cada participante deverá preencher a Ficha de Inscrição online
(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtic3pBTkl
Lb2dVODlFSnJFclBPcGc6MQ). A Ficha de saúde e a Ficha legal
(disponíveis na Biblioteca do CISV: http://biblioteca.cisv.org.br/forms.html)
devem ser preenchidas e enviadas junto com o comprovante de depósito
(seja pagamento à vista ou a primeira parcela do pagamento parcelado),
para o e-mail encontronacional@cisv.org.br.
IMPORTANTE: as inscrições só serão efetuadas e confirmadas mediante
apresentação do comprovante de pagamento. Inscrições desacompanhadas
deste comprovante só serão validadas mediante envio do mesmo.

Assim que recebermos as fichas e o comprovante de depósito,
enviaremos confirmação da inscrição via e-mail.
Para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado, pedimos que nos
envie o comprovante da segunda parcela no mesmo dia do depósito ou
no dia posterior, para controle da Tesouraria.

CHEGADAS E PARTIDAS
O check-in será no dia 06/10 a partir das 14 horas. Aqueles que
fizerem check-in até as 19h terão direito a jantar.
O check-out será no dia 09/10, até o meio-dia (12 horas).

PLANOS DE PAGAMENTO
Plano A: Inscrições até 30/08
Quartos

Individual

Duplo

Sênior

À vista: R$1026,00
Ou 2x R$520,00

À vista: R$876,00
Ou 2x R$440,00

À vista: R$838,00
Ou 2x R$420,00

Júnior

-

À vista: R$808,00
Ou 2x R$404,00

À vista: R$770,00
Ou 2x R$390,00

Triplo

* Planos parcelados: primeira parcela em 30/08 e segunda em 30/09.

Plano B: Inscrições após 30/08
Quartos
Sênior

Individual

Duplo

Triplo

À vista: R$1080,00

À vista: R$920,00

À vista: R$880,00

À vista: R$850,00

À vista: R$800,00

Júnior

-

* Após essa data, os pagamentos serão somente à vista.

O que está incluído?

Hospedagem de acordo com o plano escolhido;
Café da manhã nos dias 07, 08 e 09;
Almoço nos dia 07 e 08;
Jantar nos dias 06 (para quem fizer o check-in até as 19h) e 07/10;
2 Coffee-breaks nos dias 07 e no dia 08, sendo um pela manhã e outro à tarde;
Festa de confraternização no dia 08 de outubro, com duração de 4 horas, incluindo comidas e
bebidas, e transporte para a festa (ida e volta com horários pré-definidos).
Kit de participação do EN.

Plano C: Sem hospedagem
Sênior/Júnior

Diária
R$200,00

O que está incluído?
Almoço nos dia 07 e 08;
Jantar no dia 07/10;
2 Coffee-breaks nos dias 07 e no dia 08, sendo um pela manhã e outro à tarde;
Workshops e facilities do evento;
Festa de confraternização no dia 08 de outubro, com duração de 4 horas, incluindo comidas e
bebidas, e transporte para a festa (ida e volta com horários pré-definidos).
Kit de participação do EN.

DADOS PARA PAGAMENTO
O pagamento deverá ser feito por meio de depósito, na conta abaixo, e a
cópia
do
comprovante
deve
ser
enviada
para
o
e-mail
encontronacional@cisv.org.br.

BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
CC: 7790-9
Favorecido: Convivência Internacional de Jovens – CISV São José dos Campos
CNPJ: 00.666.093/0001-98

Por enquanto é isso pessoal...
Esperamos por vocês!!!!

