
Programa
Dia 25/09  Sexta-feira

Check-in 

Credenciamento Acadêmico

Abertura oficial do evento                                               

Palestra “As conclusões dos Grupos de Trabalho da ABAPI 

sobre marca de alto renome, os critérios para o exame de 

desenhos industrias e outros.”

Coffee - Break

Encerramento

Coquetel de Boas-Vindas 

Jantar - Restaurante Atlântico

14h00      

14h30

15h00      

16h30

20h30

17h30

19h30

Dia 26/09  Sábado

Café da Manhã

Atividades Esportivas

Torneios de Vôlei e de Tênis Dr. David Merryless

Almoço - Restaurante Atlântico

Jantar de confraternização - Salão Nobre                       

Homenagem ao Dr. David Merrylees                             

Entrega dos troféus/medalhas dos torneios de Vôlei e de 

Tênis

08h00

12h00

10h00

20h30

Dia 27/09  Domingo

Café da manhã                                                       

Atividades livres do hotel 

Check-Out

Almoço 

08h00

12h00

12h00

14h00

Dias 25 a 27
de setembro de 2015

(sexta a domingo)

Hotel

Atlântico Búzios Convention & Resort

Estrada da Usina, nº 294 – Praia da Armação 

Búzios - RJ

Tel.: +55 22 2620 8850

Homenageado

Dr. David Merrylees

XXXIII

Búzios    RJ

às



Nome:                                                                   

(    ) Associado           (    ) Não associado  

Escritório/empresa:  

Tel.: (       )                                                  Fax: (       )  

E-mail: 

Cidade:                                               Estado:               Cep.: 

Hospedagem     (    ) Quarto triplo   (    ) Quarto duplo   (    ) Quarto single

Acompanhantes

Nome:                                                                   

Nome:                                                                   

Nome:                                                                   

Nº de acompanhantes até 02 anos:  (       )

Nº de acompanhantes entre 03 e 12 anos:  (       )

Total a ser pago: R$ 

Inscrição no Torneio de Vôlei e Tênis David Merrylees

(    ) Vôlei    (    )  Tênis

Nome:                                                                   

Nome:                                                                   

Nome:                                                                  

Formas de Pagamento:

(    )   À vista.
(    )  Em 3 parcelas. Vencimentos em 15/07, 15/08 e 15/09

Fará uso do Transporte oferecido pela ABAPI:
(     ) Sim   
(     ) Não

Nº do  RG ou OAB dos que farão uso do transporte: ___________________________

_____________________________________________________________________ 

Instruções:

A ficha de inscrição deverá ser enviada para a secretaria da ABAPI, via fax ou e-mail, assim 

como o comprovante do depósito bancário, em favor da ABAPI, no Banco Santander (033), 

agência 3451, conta n° 130005509. As inscrições somente serão consideradas efetivadas 

mediante o envio do comprovante do depósito bancário.

Secretaria da ABAPI: tel/fax: (21) 2224 5378  |  e-mail: abapi@abapi.org.br | www.abapi.org.br

A distribuição dos apartamentos é atividade privativa da gerência do hotel, não havendo 

ingerência da ABAPI. Pessoas idosas, com problemas de locomoção ou qualquer outro tipo de 

necessidade especial, deverão informar previamente à secretaria da ABAPI, que solicitará ao 

hotel o atendimento necessário .

CANCELAMENTO: Até 40 dias antes do evento. Após esta data, não haverá reembolso.

Ficha de inscriçãoTaxa de inscrição e hospedagem

Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort

Estrada da Usina, nº 294 – Praia da Armação  | Búzios . RJ 

Tel.: +55 22 2620 8850

Pacote por pessoa:

Associados ABAPI/ABPI/ASPI

em quarto single

em quarto duplo

em quarto triplo

Não associados

em quarto single

em quarto duplo

em quarto triplo

Crianças – acomodação em apts duplo, com pais ou responsáveis:

0 a 8 anos

Para acompanhantes extras com mais de 08 anos a hospedagem passa a ser 

considerada hospedagem Tripla. 

Haverá transporte oferecido pela ABAPI, em ônibus ou van turística (de acordo com a 

demanda), com saída do Aeroporto Santos Dumont, no dia 25 de setembro, sexta-feira, 

às 10h30 e retorno, no dia 27 de setembro, domingo, com saída do hotel às 14h00.

A distância entre o aeroporto e o hotel é de 170Km, aproximadamente 2h de viagem.   

R$ 1.280,00

R$    915,00

R$    820,00

   Sem custo

   

R$ 1.430,00

R$ 1.065,00

R$    970,00

Estão incluídos no preço de hospedagem: 

Dois cafés da manhã, dois almoços, dois jantares, um coquetel, um coffee-break. Almoços e jantar 

de sexta-feira com 01 bebida não alcóolica inclusa. No Coquetel de Boas-Vindas(sexta-feira) e no 

Jantar de Confraternização (sábado), estão inclusos pacotes de bebidas oferecidos pela ABAPI. 

Bebidas extras consumidas nas refeições serão cobradas diretamente dos hospedes e pagas 

conjuntamente com as eventuais despesas extras no check-out individual dos participantes.

Atividades disponíveis no hotel:

Quadra de Futebol e Vôlei, Quadra de Tênis, Fitness Center com Sauna Seca e a Vapor e piscina 

aquecida, Salão de Jogos com Sinuca, Carteado (mesa oficial), totó e ping pong. 

O Hotel dispõe de passagem para pedestre, com saída para a Orla Bardot/Rua das Pedras.
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