Queridos CISVianos,
Inscrições encerradas para o Encontro Nacional. E seria um pouco impossível continuarmos com as
inscrições, pois já lotamos o hotel!
Gostaríamos de agradecer a todos pela adesão e empolgação em participar deste encontro em
Araraquara - sabemos que não será fácil chegar na terra da laranja! Prometemos que faremos o nosso
melhor para compensar o esforço de vocês!
Seguem algumas últimas informações e lembretes neste info-pack. Por favor, leiam com atenção e
ficamos à disposição em caso de dúvidas.
Abraços,
CISV Araraquara

Autorização de Hospedagem de Menor
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo jovem menor de 18 anos,
desacompanhado de seus responsáveis, precisa apresentar uma autorização para se hospedar em
um hotel. Se esse for o seu caso, peça para seu responsável preencher e assinar esta autorização.
Enviamos em anexo, um modelo deste documento.
Os menores de 18 anos que não apresentarem autorização, não poderão ficar hospedados
no hotel onde acontecerá o Encontro Nacional.
Fichas de Saúde e Legal
Como toda atividade CISViana, os participantes devem apresentar uma ficha legal e uma ficha de
saúde preenchidas, no início do evento. Seguem os links: Ficha de Saúde e Ficha Legal.
Questionário
Criamos um pequeno questionário para nos ajudar nos preparativos dos últimos detalhes do Encontro.
São 6 questões e não levam 5 minutos para serem respondidas. O questionário pode ser acessado
aqui. Por favor, respondam até 20 de setembro.
Hotel
Repassamos aos participantes algumas informações e regras do hotel.
• Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas nas dependências do hotel.
• O café da manhã é servido das 7h às 10h; almoço das 12h às 14h30min; e jantar das 19h às
21h30min.
• A voltagem no local é 110v.
• A saída dos hóspedes na portaria do hotel só é permitida após o check-out na recepção, quando o
cartão (entregue na entrada) é carimbado.
• O consumo extra de bebidas, durante as festas do Encontro Nacional, serão faturados no quarto do
hóspede. Não será possível pagar o consumo na hora.
• Lembrem de trazer a Ficha de Registro do Hóspede preenchida e impressa no dia do check-in no
hotel. Esse pequeno ato vai facilitar e agilizar todo o processo de chegada.

Festa de recepção
Como falamos desde o primeiro info-pack, vale a pena chegar
no dia 10/10, quinta-feira!
Vamos dar as boas vindas aos participantes do Encontro Nacional com uma agradável noite de Boteco!
Comida típica, boa música e ótima companhia!
Nossa noite de Boteco começa às 20h30min e, infelizmente, tem hora para acabar: 23h30min.
Esperamos vocês!
Festa de encerramento
Araraquara, morada do sol, terra da laranja, calor o ano inteiro... entre nesse clima tropical!
Vamos aproveitar o clima da cidade e fazer uma grande festa nesse ritmo. E ainda contamos com uma
das bandas mais conhecidas da região e famosa por shows empolgantes!
Não esperamos fantasias de Carmem Miranda, apenas coloque uma roupa florida, colorida, alegre e
junte-se a nós nessa noite de confraternização!
Continuamos à disposição para ajudar vocês nos preparativos para o Encontro Nacional!
Podem contar com o CISV Araraquara no que precisarem.
			
Estamos esperando por vocês, até logo!
(foto tirada na últma reunião no hotel do EN, só para dar mais um gostinho!)

