Foz do Iguaçu, 28 de outubro de 2015.

REF: ALOJAMENTO + ACESSÍVEL PARA IV ETAPA DO CIRCUITO
PARANAENSE DE BADMINTON E PARABADMINTON DE 31/10 A 02/11.

A Comissão Organizadora Local – COL vem comunicar aos interessados por
alojamento para a IV ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE BADMINTON E
PARABADMINTON NOS DIAS 31/10 e 01 e 02 DE NOVEMBRO DE 2015, que
será oferecido ALOJAMENTO de acordo com:
Confirmar urgente: Fone (45) 9993-2263 ou e-mail: epmactba@hotmail.com a
quantidade de pessoas, dia e hora da chegada e fone do responsável.
Local: Escola Municipal Carlos Gomes em Foz do Iguaçu (6 km do ginásio)
Endereço: Alameda Pontal nº 148, Bairro Campos do Iguaçu, Foz do Iguaçu
Paraná, CEP: 85857-360. Em anexo um mapa para facilitar a chegada de todos.
Data: Disponivel a partir das 12h do dia 30/10 a 02 de novembro de 2015.
Custo diário: O valor diário p/ café da manhã / limpeza será de R$ 10,00 (o
cardápio: café, chocolate, pão com presunto/queijo e fruta).
Formato: em salas de aulas e compartilhado entre as delegações (não está
previsto salas exclusivas para uma única delegação)
Temperatura / Importante: Em razão das grandes variações de temperaturas em
Foz do Iguaçu as salas de aula possuem ar condicionado, recomendamos que
tragam uma pequena manta e assim mantemos o ar condicionado ligado. Se a
temperatura aumentar muito é quase impossível dormir sem o ar ou ventilador
ligado. Não será oferecido colchão, conforme comunicado anterior.
Banho / Ducha: Para banho será utilizado os vestiários do ginásio da competição,
a estrutura da escola não comporta todos os alojados tomando banho.
A comissão organizadora deseja que todos sejam bem vindos e tem procurado
fazer o melhor na estrutura quer foi ofertada pelo município.
Estabelece que todo e qualquer dano a estrutura física por parte dos alojados
(chave, porta, vidro e etc.) deverá ser ressarcido pelas pessoas que estiverem
utilizando a estrutura em questão.

RESPONSÁVEL PELO ALOJAMENTO
ELIZEU PAULO MACHADO
(45) 9993-2263
1

Chegada ao alojamento pela AVENIDA COSTA E SILVA
(acesso a rodoviária)

Chegando a Foz pela Avenida Costa e Silva. Quando chegar ao semáforo da
Rodoviária / Hotel Luz (posto de gasolina), entra a esquerda e atravessa a Avenida
Costa e já esta na Avenida João Paulo II, a 50m já entra esquerda (rua marginal).
Vai até o Jornal PRIMEIRA LINHA e entra a direita em frente ao jornal (Rua
Amazonas), desce e entra na segunda rua a esquerda (Rua Xingu ) vai por ela e
na terceira rua quer cruzar a Xingu já esta a Alameda Pontal e na Escola Municipal
Carlos Gomes.
O Acesso para o ginásio é volta até a Avenida João Paulo II e entra a esquerda,
segue até o semáforo que será a Republica Argentina e entra nesta avenida a
esquerda e vai até o final dela e entra a direita.
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