Infopack 01

Queridos Chapters,

Aqui está o Infopack 01 do Encontro Nacional 2014. Estamos muito
felizes em sediar este evento aqui no Chapter de Vitória. Será um enorme
prazer recebê-los neste momento tão especial em que nosso Chapter
comemora 10 anos. Isso mesmo. São 10 anos! Já podem imaginar que
vem celebração por ai, não é? Mas vamos primeiro aos trabalhos.
Este é o nosso primeiro contato. Vamos contar para vocês
informações importantes para que comecem os preparativos dentro dos
Chapters. Contamos com vocês para marcarem a presença!

Chapter Vitória

09 a 12
Outubro
O Encontro Nacional será de 09 a 12 de outubro.
Pelas regras do hotel, o check in estará disponível no dia 09, quinta-feira, a partir das 14
horas. O check out até 12 horas do dia 12, domingo.
Aguardem a agenda oficial do Encontro Nacional para conhecer o planejamento das
sessões e assembleia.
Para os que chegarem antes, não se preocupem. O hotel está em uma região super
agradável e será possível sair e ver a vista lá fora.

O aeroporto de Vitória é o Eurico de Aguiar Salles com o código VIX. É um aeroporto de fácil
acesso, fica dentro da cidade.
Outra forma de chegar é pela Rodoviária de Vitória localizada no centro da cidade.
A corrida de taxi do aeroporto para o Hotel do Encontro Nacional leva de 10 a 15 minutos e
custa entre R$ 20 e R$ 25. Da rodoviária até o hotel leva de 15 a 12 minutos e o preço do
taxi é bem similar.
Nos dois casos, recomendamos fortemente que só peguem taxi credenciado que fique na
fila oficial da saída do aeroporto ou rodoviária. Os taxis de Vitória são brancos com listras
laranjas.

O Encontro Nacional será no Hotel Sheraton localizado na Avenida Saturnino de Brito, 217,
Praia do Canto.
Site

JUNIOR

SENIOR
Quarto duplo

1.250,00

Quarto duplo

1.090,00

Quarto triplo

1.170,00

Quarto triplo

1.020,00

Os valores são por pessoa para os 3 dias e incluem: hospedagem, refeições, participação
no Encontro e na festa e kit do participante.
Ao fazerem as inscrições, indiquem a preferência de quarto e com quem quer ficar
hospedado. Tentaremos acomodar todos os pedidos, mas caso seja necessário qualquer
ajuste daremos preferência por ordem de inscrição.
Temos também as opções:

*Day use inclui: participação no Encontro, kit do participante, almoço, jantar, acesso a área
de lazer do hotel para os três dias do evento e entrada na festa de encerramento no dia
11/10.

O acompanhante com hospedagem terá acesso a área de lazer do hotel, todas as refeições
(café da manhã, almoço e jantar) e entrada na festa de encerramento no dia 12/10.
Acompanhante não receberá o kit do participante.

JUNIOR

SENIOR
Quarto duplo

1.350,00

Quarto duplo

1.200,00

Quarto triplo

1.270,00

Quarto triplo

1.120,00

Pessoal, para melhor organização do Encontro incentivamos as inscrições antecipadas
até 30/08. Após esta data, as inscrições estarão sujeitas ao late price até 30/09.
Essas datas estão embasadas no nosso compromisso com o hotel para garantir o
preço de pacote para o evento. Após 30/09, teremos que avaliar novos preços
diretamente com o hotel.

O representante de cada Chapter deve realizar as inscrições pelo email:
encontronacional@cisv.org.br
As inscrições serão confirmadas após o envio do formulário e reconhecimento do
pagamento. Para participar do Encontro Nacional todos devem apresentação das Fichas de
Saúde e Legal no check-in do evento.

O depósito, do valor integral de participação, deve ser feito na seguinte conta:
Convivência Internacional de Jovens
Banco: Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1564
Operação: 003
Conta Corrente: 000027248
CGC: 07.156.434/0001-24
Por favor, adicionar o DDD identificador do Chapter e enviar cópia do comprovante de
pagamento para encontronacional@cisv.org.br.

Caso tenham qualquer dúvida, entrem em contato conosco!
Denise Biscotto – (27) 98118-7676
Adriana Rodrigues – (27) 98135-9310

Aguardem mais notícias em breve...

