Colônia de Férias

PRAIA GRANDE

INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA A TEMPORADA
A partir de setembro estarão
abertas as inscrições para os associados que têm interesse em viajar
para a Colônia de Férias em Praia
Grande durante as temporadas de
2017 e 2018. As solicitações devem ser endereçadas ao escritório
da Colônia, na sede do Sindicato
(Rua Thomaz Gonzaga, 50 - térreo,
Liberdade, São Paulo-SP), de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h
e das 13h às 17h.
Serão considerados apenas
os pedidos recebidos até as
datas dos encerramentos das
inscrições. Os sorteados que não
fizerem a confirmação nos períodos
mencionados serão considerados
desistentes.
Para os períodos de baixa
temporada, as inscrições serão
abertas a partir do primeiro dia
útil do mês anterior. Não haverá
inscrições para o mês de janeiro.
Os associados que quiserem se
hospedar na Colônia nesse mês,
devem entrar em contato com
a Socorro ou Carina. Apesar do

sistema adotado pela Colônia de
Praia Grande no que se refere às
refeições não inclusas nas diárias,
serão oferecidas Ceia de Natal
(24/12) e Jantar de Confraternização
Universal (31/12), com taxa de
participação pagas à parte. As
diárias podem ser parceladas
em até 3 vezes. A Colônia aceita
cartões de crédito.
Mais informações pelos telefones
(11) 3346-2760 e (11) 3346-2796,
com Kátia, ou pelo e-mail: colonia@
eletricitarios.org.br.
Será obrigatório efetuar
pagamento de 25% do total, no
ato da reserva.

Natal e
Ano Novo
As inscrições e os sorteios
para o Natal, Ano Novo e
Carnaval, deverão ser feitas
com a Kátia no Sindicato.
A confirmação do sorteio
bem como a reserva
deverão ser efetuadas
diretamente na Praia Grande,
pelo telefone: (13) 3493-7006
ou fax: (13) 3493-7004.

TEMPORADAS - 2017
DEZEMBRO
19/12 a 26/12
Natal
26/12 a 02/01/2018
Ano Novo

INSCRIÇÕES

SORTEIO

CONFIRMAÇÕES

18/09/17 a 19/10/17

20/10/17

23/10/17 a 24/11/17

TEMPORADAS - 2018
FEVEREIRO
09/02 a 13/02/18
Carnaval

INSCRIÇÕES
30/10/17 a 16/11/17

SORTEIO
17/11/17

CONFIRMAÇÕES
20/11/17 a 13/12/17

Observação: Janeiro não haverá sorteio, será por ordem de inscrição.

