
Programa

Dias  a 04 06
de  de 201outubro 3
(sexta a domingo)

Homenageado

Dr. Raul Hey

Dia 04/10  Sexta-feira

Check-in 

Almoço no restaurante Golf Grill

Credenciamento acadêmico

Abertura oficial do evento

Palestra “Últimas medidas implementadas pelo INPI”

Coffee-break

Encerramento

Coquetel de Boas-Vindas

Jantar restaurante Golf Grill

12h00      

17h15

12h30

16h00

14h00      

14h30

21h00

20h00

Dia 05/10  Sábado

Café da Manhã

Atividades Esportivas

Torneio de Vôlei e de Tênis Raul Hey

Almoço restaurante Golf Grill

Passeio às Cataratas do Iguaçu e

Duty-Free Argentino (Puerto Iguazú)

Jantar de confraternização no restaurante Grand Room                                          

Homenagem ao Dr. Raul Hey

Entrega dos troféus/medalhas dos torneios de vôlei e tênis

08h00

14h00
(às 19h00)

12h00

10h00

20h30

Dia 06/10  Domingo

Café da manhã

Atividades livres do hotel

Check-out

Almoço à parte

08h00

12h00

Hotel

Iguassu Resort & Golf

Av. das Cataratas, nº 6.845

Foz do Iguaçu . PR

Tel.: +55 45 3521 3400

XXXI

Foz do Iguaçu    PR



Nome:                                                                   

(    ) Associado           (    ) Não associado  

Escritório/empresa:  

Tel.: (       )                                                  Fax: (       )  

E-mail: 

Cidade:                                               Estado:               Cep.: 

Hospedagem       (    ) Quarto duplo   (    ) Quarto single

Acompanhantes

Nome:                                                                   

Nome:                                                                   

Nome:                                                                   

Nº de acompanhantes extras até 06 anos:  (       )

Nº de acompanhantes extras entre 07 e 12 anos:  (       )

Total a ser pago: R$ 

Inscrição no Torneio de Vôlei e Tênis Raul Hey

(    ) Vôlei    (    )  Tênis

Nome:                                                                   Camiseta (P) (M) (G)

Nome:                                                                   Camiseta (P) (M) (G)

Nome:                                                                  Camiseta (P) (M) (G)

Formas de Pagamento:

(    )  À vista.
(    )  Em 2 parcelas. Vencimentos em 23 de agosto e 23 de setembro.
(    )  Em 3 parcelas. Vencimentos em 09 de agosto, 02 de setembro e 02 de outubro.

Atividades Opcionais inclusas no programa (05 de outubro):

Cataratas do Iguaçu
Duty-Free

Instruções:

É obrigatório o envio, com esta ficha, de cópia da Certidão de Nascimento de crianças de 0 a 12 

anos.

No caso de haver acompanhantes maiores de 12 anos, que se hospedarão em apartamento ao 

lado de seus responsáveis, solicitamos o preenchimento de uma ficha de inscrição separada. O 

preço dos pacotes de hospedagem, para acompanhantes maiores de 12 anos, são idênticos aos 

praticados para ocupação single ou duplo de associado ou de não-associado.

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

como o comprovante do depósito bancário, que deverá ser efetivado 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. Assim, pessoas idosas, com problemas de locomoção ou qualquer outro tipo de 

problema, deverão informar previamente à secretaria da ABAPI, que solicitará ao hotel o 

atendimento necessário e as acomodações mais próximas à sede.

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

13h45 às 16h00    (    ) Sim     (    ) Não
16h30 às 18h30    (    ) Sim     (    ) Não

Ficha de inscriçãoTaxa de inscrição e hospedagem

Iguassu Resort & Golf

Av. das Cataratas, nº 6.845 | Foz do Iguaçu . PR | Tel.: +55 45 3521 3400

Pacote por pessoa:

Associados ABAPI/ABPI/ASPI

em quarto duplo

em quarto single

Não associados

em quarto duplo

em quarto single

Crianças* (acomodação em apto duplo, com pais ou responsáveis):

0 a 6 anos

7 a 12 anos

Inscrições pagas até dia 09 de agosto podem ser divididas em 3 parcelas: 

09 de agosto, 02 de setembro e 02 de outubro.

* Importante : 

É obrigatória a inclusão de cópia da Certidão de Nascimento para efetivação das inscrições de 

crianças de 0 a 12 anos no evento. Os apartamentos possuem acomodação máxima para dois 

adultos e uma criança até 12 anos. Acompanhantes maiores de 12 anos poderão ser acomodados 

em apartamentos com porta de ligação ou apartamentos imediatamente ao lado de seus 

responsáveis (em quartos duplos ou singles).

R$    900,00

R$ 1.260,00

   sem custo

R$    510,00

R$ 1.050,00

R$ 1.410,00

Estão incluídos no pacote de hospedagem: 

Dois cafés da manhã, dois almoços, dois jantares, um coquetel, um coffee-break, passeio às 

Cataratas do Iguaçu e ao Duty-Free da cidade de Puerto Iguassú/AR. No Coquetel de Boas-Vindas 

e no Jantar de Confraternização, a ser realizado no Restaurante Grand Room, estão inclusos 

pacotes de bebidas. Nas demais refeições, as bebidas serão cobradas diretamente dos hospedes 

e pagas conjuntamente com as eventuais despesas extras no check-out individual dos hóspedes.

Atividades opcionais do hotel:

Reserva de mata nativa; trilha ecológica; piscina externa; jacuzzi com aquecimento ao ar livre; 

fitness center; empréstimo de bicicletas; Kids Club; lagos para pesca; campo de golfe com 18 

buracos (operação parcial, campo está sendo reestruturado); campo de futebol; vôlei de grama; 

mesa de ping-pong, pebolin, sinuca; pista de cooper; recreação para crianças a partir de 3 anos, 

das 8h às 22h30; quadra poliesportiva; quadras de tênis; arvorismo com tirolesa - adulto e infantil; 

rapel; paredão de escalada.

O Hotel conta ainda com um restaurante japonês (Tuna Sushi Bar) e um italiano (Forneria di Como).

Transporte:

Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto poderá ser contratado diretamente com a empresa BLISS 

Receptivo e Eventos - Tel.: +55(45)3572-7183 - Cel.: +55(45)9143-8400

Av. das Cataratas, 6845 - Foz do Iguaçu / PR . Brasil – Sra. Thailana Frizzo


