FEDERAÇÃO GAUCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
Fundada em 12 de Setembro de 1955
“NATAÇÃO, ESSE ESPORTE SALVA VIDAS!”

Porto Alegre 20 de agosto de 2012
Boletim 009-2012
Aos Técnicos e Diretores dos clubes Filiados as FGDA,
A FGDA vem por meio de este confirmar os dias e valores da viagem para
Mococa/SP no Campeonato Brasileiro Interfederativo
A saída da delegação ocorrerá no dia 26 de setembro às 11 horas e 05
minutos no voo numero AD4059 da Azul, com chegada prevista para as 12 horas
e 44 minutos do mesmo dia.
A Delegação ira como ônibus fretado para hotel Rafenna Apart Hotel,
localizado na cidade de Mococa/SP no endereço R. Estados Unidos, 580 –
Mococa – São Paulo.
O mesmo transporte ficará disponível para a delegação para os translado
hotel – competição – hotel.
A volta ocorrerá as no dia 30 de setembro às 7 horas e 20 minutos no voo
numero AD4063 com chegada prevista paras às 9 horas e 10 minutos em Porto
Alegre.
Os atleta que não estiverem com o índice entre os melhores 8 tempos do
ano passado como mencionado no boletim 008 deverão pagar o transporte aéreo
e o hotel, conforme valores abaixo


Passagens aéreas R$ 351,14 já com taxas de

embarque inclusas;


Hotel R$ 210,00.

O valor total de R$ 351,14 deve ser pago diretamente para a Agencia VIP
Sul - telefone 3037 6313, este fazendo este pagamento de forma parcelada, essa
valor será mantido até o dia 28 de agosto após essa data o valor pode sofrer
correções, o Hotel com o valor de R$210,00 deve ser pago diretamente a FGDA
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com deposito em conta ou pagamento diretamente na sede da FGDA até o dia 06
de setembro.
Lembrando que os atletas confirmem sua participação até o dia 30 de
agosto de 2012 as 18:00 através do telefone 51 3217-3399.

Sem mais para o momento

_____________________________
Paulo Roberto Cidade Moura
Presidente da FGDA
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