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A contagem regressiva já começou! Vem saber mais sobre tudo que vai ter no nosso arraiá deste
sábado!

A contagem regressiva já começou! Vem saber mais sobre tudo que vai ter no nosso arraiá deste
sábado! A festança começa a partir das 13h. A criançada já vai poder se divertir com os
brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas, enquanto os adultos podem curtir uma
música ao vivo e várias comidinhas juninas. O nosso tradicional bingo vai contar com várias
prendas para você se divertir e ganhar! Além disso, teremos fogueira, brincadeiras juninas e muita
diversão esperando por você!* E a nossa atração principal: o voo de balão! Por questões de
segurança e organização durante a festa, as inscrições começam a partir de hoje (10/06). O passeio
vai acontecer da seguinte maneira: - O valor do passeio será de R$ 20,00 por pessoa, com
desconto em folha; - Crianças a partir de 5 anos já podem participar; - O limite de voos é de 4
pessoas por associado; - O voo é guiado e subirá à 40m de altura aproximadamente! - Os voos
acontecerão entre as 15h e as 18h, com o limite de 30 pessoas por hora de passeio. Então corre
que as vagas são limitadas! - Aqueles que se inscreverem receberão a confirmação do horário em
que o voo será realizado; - Em caso de cancelamento, pedimos que avisem no máximo até
sexta-feira (14/06), às 12h. Caso contrário, o passeio será cobrado normalmente. - Em caso de
adversidades climáticas, os voos poderão ser cancelados e os valores serão devolvidos. Acesse
aqui o formulário para se inscrever. Então vai preparando seu traje junino e vem aproveitar essa
festança danada de boa com a gente! * Por questões de segurança, o pesque-pague não
funcionará no dia do evento.

http://www.funcel.org.br

20/6/2019 0:11:29 - 1

