
 
Transporte Aéreo (GOL) Ida e Volta; Traslado Aeroporto x Hotel e Hotel x 

Aeroporto em ônibus executivo ou van executiva; Hospedagem com café da manhã no Hotel D’Sintra (localizado de 

frente para o Mar na Praia Central de Balneário Camboriú); Traslado Hotel x Unipraias; Ingresso Bondinho Unipraias; 

Traslado Hotel x Cristo Luz;  Ingresso Cristo Luz; Jantar de confraternização com 01 bebida inclusa; Seguro Viagem. 
 

DADOS PARA INSCRIÇÃO 

Nome Titular:___________________________________________________Matricula:________________ 

 
Unidade: ______________________ Tel. Res.: ____________________ Tel. Cel.: _____________________ 

 
Email: _____________________________________________________ RG.: ________________________ 

ACOMPANHANTE (s) 

Nome RG CPF Dt. Nasc. 

     

    

    
 

 

 
 

Formas de pagamento: À vista 10% de desconto |10x no Cartão de Crédito sem juros | Até 10x no Boleto 
Bancário* com taxa de R$ 3,80 por boleto | Nesta viagem não faremos lançamento em folha. 

FICHA DE INSCRIÇÃO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ Data: 30.11 à 02.12 de 2018 



 
 

 

* Caso o boleto não seja pago, incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 
pagamento do boleto. 
 
Assinale a forma de pagamento: 
  
                À vista 10% de desconto (Débito ou Dinheiro)
         
                10x no Cartão de Crédito sem juros
 
                Até 10x no Boleto Bancário com taxa de R$ 3,
 

POLITICA DE 

Multa - 20% do valor total da viagem
Multa - 40% do valor total da viagem
Multa - 60% do valor total da viagem
Multa - 80% do valor total da viagem
Multa - 100% do valor total da viagem

 
Declaro que li e estou ciente das condições gerais para aquisição do pacote de excursões e política de 
cancelamento da ARCO/SPM disponibilizada para a leitura e acesso 24 horas no site da associação através 
do endereço eletrônico www.arcospm.org.br
acompanhantes não esteja no local de saída no horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, 
ficando sob minha responsabilidade as despesas referentes à viagem
 
Será automaticamente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
pagamento do boleto caberá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.
 
 

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO.
 

São Paulo, __________ de ____________________________ de 2018

  

_________________________

Pagamento através de boleto bancário

Inscrições até 

Inscrições de 24/04

Inscrições de 01

Inscrições de 21

Inscrições de 01/07 a 20/07

Inscrições de 21/07 a 30/10/2018

* Inscrições com vagas limitadas. 

incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 

(Débito ou Dinheiro)   

x no Cartão de Crédito sem juros 
 

com taxa de R$ 3,80 por boleto 

POLITICA DE CANCELAMENTOS  
 

20% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos no período de 01/06 a 20/06.

40% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos no período de 21/06 a 30/06.

60% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos no período de 01/07 a 20/07.

0% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos no período de 21/07 a 29/08.

100% do valor total da viagem - Cancelamentos recebidos no período de 30/08 a 30/11.

 

ATENÇÃO 

ciente das condições gerais para aquisição do pacote de excursões e política de 
cancelamento da ARCO/SPM disponibilizada para a leitura e acesso 24 horas no site da associação através 

www.arcospm.org.br. Estou ciente de que caso eu ou qualquer um dos meus 
no local de saída no horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, 

as despesas referentes à viagem. 

mente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
caberá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO.

 
 

________________________ de 2018. 

 

________________________________________________________

Pagamento através de boleto bancário* 

Inscrições até 23/04/2018 em até 10 vezes (venc - 30.0

24/04 a 30/05/2018 em até 09 vezes  (venc – 30.05

Inscrições de 01/06 a 20/06/2018 em até 08 vezes (venc – 29.06

Inscrições de 21/06 a 30/06/2018 em até 07 vezes (venc – 31.07

Inscrições de 01/07 a 20/07/2018 em até 06 vezes (venc – 31.08

Inscrições de 21/07 a 30/10/2018 em até 05 vezes (venc – 28.09

Assinatura do Titular 

incidirá no cancelamento da viagem. Ou seja, não poderá haver atraso no 

no período de 01/06 a 20/06. 
no período de 21/06 a 30/06. 
no período de 01/07 a 20/07. 

no período de 21/07 a 29/08. 
no período de 30/08 a 30/11. 

ciente das condições gerais para aquisição do pacote de excursões e política de 
cancelamento da ARCO/SPM disponibilizada para a leitura e acesso 24 horas no site da associação através 

caso eu ou qualquer um dos meus 
no local de saída no horário estipulado, iremos prosseguir com o percurso, 

mente cancelada a viagem, em caso de boleto em aberto. Informamos que o não 
caberá a ARCO/SPM a opção de cobrança junto ao SCPC e SERASA.  

NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ATRASOS. RESPEITE SEU PRÓXIMO. 

____________ 

30.04) 

30.05) 

29.06) 

31.07) 

31.08) 

28.09) 


