Fundação CELEPAR -
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Funcel Eventos
Postado em: 09/07/2019

As inscrições para a RegFest 2019 estão abertas!

As inscrições para a RegFest 2019 estão abertas! É a 13ª Edição! Dessa vez a tradicional Festa
das Regionais da Celepar retorna para a Capital do Café, Londrina. Data: Dias 27, 28 e 29 de
setembro de 2019. Local: O local escolhido é o Hotel Lago das Pedras, que fica na cidade
de Apucarana, apenas 50km de Londrina. A 50 minutos de Londrina e Maringá, e bem localizado,
de frente para a rodovia, o Hotel Lago das Pedras se mostra um verdadeiro oásis. Com duas
reservas ambientais e afastada do centro movimentado, oferece conforto e tranquilidade, ideal para
quem deseja fugir da rotina por um curto espaço de tempo e apreciar a natureza com paz, sem abrir
mão do conforto. Apartamentos com internet wi-fi gratuita, Ar condicionado, frigobar, secador de
cabelo e colchões king size são padrões desde as unidades Luxo. Possui estacionamento gratuito, e
para quem ainda conta com tempo de lazer, o hotel possui ainda piscinas, sendo que uma é coberta
e aquecida, lago para pesca esportiva, pedalinhos, toboágua, sauna e quadras esportivas tudo isso
em um ambiente calmo e acolhedor. Para mais detalhes acesse o site. Recomendações para
quem for praticar a pesca esportiva: levar o material de pesca, pois as varas de bambu e isca para
pesca esportiva fornecidos pelo Hotel serão cobrados a parte. Valores para associados da
Funcel: R$ 390,00 por pessoa, incluindo crianças a partir de 12 anos; R$ 180,00 por criança de 6
a 11 anos; Crianças até 5 anos não pagam. Parcelamento em até 10x com desconto em folha.
Valores para NÃO associados da Funcel: R$ 430,00 por pessoa, incluindo crianças a partir de 12
anos; R$ 180,00 por criança de 6 a 11 anos; Crianças até 5 anos não pagam. Parcelamento em
até 2x com desconto em folha. Os valores incluem: Hospedagem do período completo e toda a
estrutura de lazer do Hotel; Sexta-feira: jantar; Sábado: café da manhã, almoço e jantar; Domingo:
café da manhã e almoço; Bebidas são cobradas à parte.
Disponibilidade de apartamentos: 1
apartamento duplo (2 lugares) para casal; 1 apartamento duplo (2 lugares), que poderá ser
disponibilizado para casal ou 2 solteiros; 10 apartamentos triplos (3 lugares), que poderão ser
disponibilizados para famílias com 3 pessoas ou para 3 solteiros; 8 apartamentos quádruplos (4
lugares), que poderão ser disponibilizados para famílias com 4 pessoas ou para 4 solteiros.
Checkin: dia 27/09/2019 das 14:00h às 19:00h, quem for chegar após este horário favor avisar.
Checkout: dia 29/09/2019 até as 14:00h do apartamento, permanência no Hotel permitida até às
18:00h. Transporte: - O transporte até Apucarana (local do evento) deverá ser organizado por
cada NR. - Funcionários dos NRs: se desejarem contratar ônibus ou van entrem em contato
com Eliane Lago, da Administração da Funcel pelo telefone (41) 3200-6856. - Funcionários de
Curitiba: conforme o número de inscritos será feito locação de ônibus ou van para os interessados.
Inscrição: Através do e-mail clodoaldo@celepar.pr.gov.br informando: - nome completo dos
participantes; - idade das crianças (se houver crianças); - forma de pagamento; - autorização para
desconto em folha para quem aderir a esta forma de cobrança. Observações: - A ocupação dos
quartos será feita conforme a ordem de inscrições, as vagas são limitadas. - A previsão de
ocupação é de 60 pessoas. - Para quem gosta do tradicional Chopp, os valores serão enviados em
e-mail posterior apenas para os inscritos. Contamos com a sua participação em mais este
grandioso evento!
http://www.funcel.org.br
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