INFORMATIVO 05/2016
JOGOS FENAE 2016 - PASSAGENS
1. Conforme informado anteriormente, as passagens serão adquiridas diretamente
pela FENAE, em nome dos atletas.
1.1. O custo da passagem será 50% da FENAE e 50% do atleta e a passagem
será emitida após a confirmação do pagamento integral da parte do atleta;
1.2. Não haverá reembolso ou subsídio no caso da compra direta de
passagens pelo atleta (milhas ou dinheiro), por isso não é recomendada
esta ação;
1.3. Após a emissão da passagem, o atleta poderá alterá-la arcando com todos os
custos e responsabilizando-se pelos trâmites envolvidos na alteração;
1.4. O traslado (aeroporto-hotel-aeroporto) será de responsabilidade da FENAE,
porém este traslado não será garantido em caso de voos alterados pelo atleta,
ou ainda, em caso de compra direta de passagens pelo atleta em horários ou
para aeroportos diferentes dos voos oficiais da delegação.
2. Realizaremos o parcelamento dos valores a serem pagos pelos atletas e
ofereceremos desconto para quem realizar o pagamento à vista, nas seguintes
condições:
2.1. Parcelamento em 3x no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais),
para pagamento todo dia 20 dos meses de Abril, Maio e Junho do presente
ano, totalizando R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais);
2.2. Para os pagamentos realizados de forma integral até o dia 20/04 o valor a ser
pago será de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais);
2.3. Para os pagamentos realizados de forma integral até o dia 20/05 o valor a ser
pago será de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);
2.4. Para os pagamentos realizados de forma integral até o dia 20/06 o valor a ser
pago será de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).
3. O pagamento será efetivado EXCLUSIVAMENTE por meio de crédito(s) na conta
da APCEF/RO, CAIXA Ag. 0632, operação 003, conta corrente 1117-8, e envio do
comprovante
para
financeiroapcefro@gmail.com
com
cópia
para
presidenciaapcefro@gmail.com
4. Salientamos que sem o envio do(s) comprovante(s) não será possível confirmar o
pagamento e não haverá a emissão das passagens.
5. Só haverá ressarcimento dos valores pagos para as desistências informadas até a
data de emissão das passagens pela FENAE, dia 30/06/2016. Após esta data o
atleta deverá contatar diretamente as companhias aéreas para negociação.
6. O prazo final para adquirir as passagens com a FENAE será o dia 30/06/2016,
neste caso o atleta deverá realizar o pagamento do valor integral de R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais).

7. Após este prazo, não haverá possibilidade de adquirir passagens pela FENAE,
sendo responsabilidade do atleta adquirir de outra forma, arcando com o custo
total das passagens, pois não haverá ressarcimento em hipótese nenhuma,
conforme item 1.2 deste informativo.
8. Passagens para acompanhantes: A FENAE nos garante uma quantidade de
passagens suficiente para nossa delegação de atletas, porém a disponibilidade
para acompanhantes dependerá do número de atletas participantes. A partir de
maio, conforme o número de pré-inscrições, já teremos mais detalhes sobre esta
disponibilidade. Para os acompanhantes, não estão previstos quaisquer subsídios,
e os valores das passagens (caso sejam adquiridas via APCEF) serão cobrados
integralmente.
9. Detalhes dos voos:
IDA
20/08/2016 GOL 1335 PORTO VELHO – BRASÍLIA 01:58h – 05:51h
20/08/2016 TAM 3875 BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 10:33h – 12:48h
VOLTA
27/08/2016 TAM 3874 FLORIANÓPOLIS - BRASÍLIA 17:46h – 19:56h
27/08/2016 GOL 1368 BRASÍLIA – PORTO VELHO 23:30h – 01:25h
- Voos sujeitos a alterações pelas companhias aéreas.
- Valor total das passagens: R$ 1.340,00.
10. Cronograma:
- Até 31/03/2016: Prazo de associação às APCEFs, para quem ainda não é associado,
para poder participar dos Jogos;
- Até 30/05/2016: Prazo para indicação das modalidades que serão disputadas pelas
associações;
- Até 20/06/2016: Prazo para inscrição de atletas;
- 08/07/2016: Sorteio dos grupos e das tabelas;
- Até 30/07/2016: Prazo para substituir atletas.
Os Jogos, em Blumenau, serão realizados entre os dias 20 e 27 de agosto de 2016.
Para manifestação de interesse em participar dos Jogos favor enviar e-mail para
esporteseculturaapcefro@gmail.com indicando a modalidade que deseja competir. As
modalidades podem ser consultadas em www.fenae.org.br/portal/jogos-fenae-2014/oevento/modalidades/
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