Acampamento Peraltas
Av. Brig. Faria Lima, 2355 / 10º andar - Cjtos 1002 a 1005
Jardim Europa - São Paulo - SP
Fone: (11) 3035.1900 - www.peraltas.com.br

Temporadas de Férias - Orientações Básicas para a Inscrição
Para se inscrever...
!
!
!
!

Faça o download, imprima e preencha criteriosamente a ficha de inscrição e ficha médica (utilize papel formato A4)
Em caso de dúvidas neste preenchimento, entre em contato com nossa central de atendimento - (11) 3035.1900 - e solicite esclarecimentos.
Anexe à ficha preenchida os documentos solicitados e os pagamentos conforme a forma escolhida (consulte “formas de pagamento” abaixo)
Encaminhe as fichas, os documentos e os pagamentos à PERALTAS conforme uma das opções abaixo:
1- Serviço personalizado na sua casa: (válido somente para o município de São Paulo)
- Ligue para (11) 3035.1900 e agende data e horário para a retirada na sua casa da ficha de inscrição, documentos e pagamentos.
2- Pessoalmente:
- Encaminhe fichas, documentos e pagamentos para Av. Brig. Faria Lima, 2355 - 10º andar - Cj 1002/1005 - Pinheiros/SP - Cep 01452-000
3- Via Email: (solicite o email do seu atendente)
- Realize o depósito da 1ª parcela e dos opcionais conforme as orientações de conta corrente abaixo;
- Transmita via email (scaneado) as fichas preenchidas junto com os documentos e o comprovante de depósito;
- Confirme o EFETIVO recebimento do email no telefone (11) 3035.1900;
- ATENÇÃO: O envio do email sem o comprovante de depósito e/ou sem confirmação de recebimento não garante vaga.
- ATENÇÃO: Os originais devem, posteriormente, por exigência LEGAL, serem entregues no escritório de São Paulo.

Para fazer o pagamento ...
!
!
!

Os pagamentos à vista ou a 1ª parcela (com os opcionais) podem também ser realizadas através de depósito em conta corrente:

!

BANCO ITAU - Ag: 0445 - Conta: 57499-9 - BROTAS ECO RESORT VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 03.694.061/0001-94

Os pagamentos devem ser realizados através de cheques pré-datados, conforme o parcelamento escolhido.
Nos pagamentos PARCELADOS, todas as TAXAS OPCIONAIS devem ser somadas na 1ª parcela.

!
No caso de depósito da 1ª parcela, os cheques pré-datados referente às parcelas seguintes deverão ser encaminhadas ao escritório conforme uma
das opções do ítem “Para se inscrever...”. Em última opção, os cheques deverão ser encaminhados via correio, através de SEDEX URGENTE, com a clara
identificação do nome do acampante, dentro de um prazo máximo de 04 (quatro) dias.
!
As inscrições que, vencido este prazo, não entregarem os cheques pré-datados do parcelamento, estarão sujeitas a CANCELAMENTO.
Atenção ! É muito importante o correto preenchimento da ficha de inscrição ...
!
Os campos CANTINA, PASSEIOS OPCIONAIS DE ECOTURISMO, OUTROS OPCIONAIS e AUTORIZAÇÃO PARA PAINTBALL deverão
OBRIGATORIAMENTE ser PREENCHIDOS NA ÍNTEGRA, ou seja, NÃO DEVE-SE DEIXAR NENHUMA LACUNA EM BRANCO, além daquele descrito como
“não preencher”. É de responsabilidade do pai ou responsável assinalar corretamente a autorização para realização das atividades e vistá-la na frente. Tal
informação não deverá ser omitida, deixando campos em BRANCO. Estando em branco, consideraremos que o acampante ESTÁ EXPRESSAMENTE
AUTORIZADO a realizar as atividades. Verifique também as idades mínimas autorizadas em cada atividade. Para a segurança de seu filho, a FICHA MÉDICA
também não deve conter nenhum espaço em branco.
!
Por exigência da LEGISLAÇÃO VIGENTE, deve-se anexar à Ficha de Inscrição, uma xerox simples do RG ou Certidão de Nascimento do
menor, assim como xerox simples do RG e CPF de seu responsável legal.
!

O acampante, no dia da viagem, deve ter em seu poder o ORIGINAL ou XEROX AUTENTICADA do documento informado.

Locais e horários dos embarques e desembarques ...
!
!

Em São Paulo

Embarque e Desembarque: Shopping MARKET PLACE - Piso Térreo - Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro - SP.

Em Itupeva

Embarque:
Desembarque:

Posto Shop. Serra Azul - Rod. Bandeirantes, Km 72 - dentro do Posto sentido Capital-Interior.
Posto Shop. Serra Azul - Rod. Bandeirantes, Km 72 - dentro do Posto sentido Interior-Capital.

!

Em Sumaré

Embarque:
Desembarque:

Não há mais o embarque em Sumaré (utilize Itupeva ou Limeira).
Não há mais o desembarque em Sumaré (utilize Itupeva ou Limeira).

!

Em Limeira

Embarque:
Desembarque:

Posto Castelo / Graal Limeira - Rod. Anhanguera, Km 150 - sentido Capital-Interior.
Posto Graal Topázio - Rod. Anhanguera, Km 140 - sentido Interior-Capital.

!

Em Brotas

Embarque e Desembarque: Acampamento Peraltas - Rua Emílio Dalla Déa, s/n - Campos Elíseos - Brotas - SP

São Paulo

Horários de embarque
Itupeva
Sumaré
Limeira

Brotas

São Paulo

Horários de desembarque
Itupeva
Sumaré
Limeira

Brotas

09:00 hs
09:45 hs
não há
10:30 hs
12:00 hs
19:00 hs
17:30 hs
não há
16:00 hs
15:00 hs
Horários sujeitos às condições de tráfego. Os ônibus não podem aguardar. Os pais já deverão estar nos locais marcados.

