
FICHA DE INSCRIÇÃO - BALNEARIO DAS GAIVOTAS 

 
NOME:___________________________________________________________________________ 

IDENT.FUNC.:_________________________UNIDADE: __________________________________ 

CIDADE: _____________________________FONE: _____________________________________ 

SITUAÇÃO:  SÓCIO SAEMAC (    )  -  NÃO SÓCIO (    ) 

PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO BALNEÁRIO: __________________________________________ 

VALORES DAS DIÁRIAS: (    ) R$ 20,00 – taxa de reserva/diária para sócio  - pagamento antecipado, via depósito. 

                                           (    ) R$ 25,00 – taxa de reserva/diária para sócio‐  para desconto em folha. 

                                           (    )R$ 50,00 – taxa de reserva/diária para não sócio – pagamento antecipado, via depósito. 

OBS: R$5,00 por pessoa (dependentes diretos – filhos e pais/mães do casal, esposo/esposa ) ou R$10,00 

por pessoa (parentes até 3º grau – irmãos, sobrinhos, primos e netos do titular) ou R$ 20,00 para demais 

convidados (amigos).  
- Comprometo-me a efetuar o depósito referente ao pagamento das diárias, assim que preenchida a ficha de 

inscrição, para garantia das estadias, no valor de R$ _______ cada diária, referente a _______ diárias, no 
total de R$ ________. 

-  
 
_______________________________ 
          ASSINATURA 
 

Nome do 
Associado/Dependentes/Convidados 

Data de Nasc. Parentesco 

   
   
   
   
   
   
   

Para autorização desconto em folha: 
- Autorizo o SAEMAC a efetuar o desconto em minha folha de pagamento, referente a diárias no Balneário das 

Gaivotas, no valor de R$ _______ cada diária, referente a _______ diárias, no total de R$ ________. 
 
_____________________________ 
         ASSINATURA 
 
- Informamos que será aceita a desistência das reservas com no máximo 7 (sete)  dias de antecedência e do valor 
pago será cobrado 50% a título de despesas administrativas. Não cumprido as determinações acima, serão 
cobradas as diárias normais, sem direito a devolução de valores. 
 
- Será obrigatória a apresentação do RG. Não será permitida a entrada de terceiros com reserva em nome de 
sócio. Parentes ou amigos de sócio pagam preço de não sócio. 
 
- Obs.: Não funcionário da Sanepar, somente pagamento via depósito com antecedência. 
 
- Regulamento no site www.saemac.com.br 

ENVIAR PARA: RUA MOBRAL, nº 464 CEP 85819-505 CASCAVEL- PR 
ou  FAX: (45) 3224-5264 

É obrigatória a leitura do Regulamento! 


	PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO BALNEÁRIO: __________________________________________

