
3ª ABERTO DO FRADÍSSIMO 

                     08/06/2019 

 
                           Ficha de Inscrição para Jogadores 

                         
 

 
FRAD.E Golfe Clube e Fradíssimo hotel asseguram a privacidade dos dados fornecidos 

abaixo. Por favor, preencha legível e corretamente seus dados. 
 
 

Nome Completo*: _________________________________________________ 

 

E-mail*: _________________________________________________________ 

 

Data de Nasc. *: ____/____/_____  -  Cel.: (       ) _______________________ 

 

Handicap Index*: _________  Código de Handicap*: __________________ 

Jogador sem Handicap “oficial”, seja não Federado CBG, precisa indicação do 

seu HCP pelo Pro head do seu Clube. 

 

Clube*: ___________________________ Nacionalidade: __________________ 

 

* Campos obrigatórios 

 

Inscrições:  R$ 420 por jogador  com pagamento até 17/05/2019 

R$ 480 por jogador  com pagamento depois 17/05/2019 

(Taxa de inscrição do torneio do dia 08/06, treino no campo no dia 07/06 e 

Cocktail de Boas vindas com música ao vivo no Bar da Piscina do FRAD.E e 

jantar de premiação e encerramento no Fradissimo Hotel). 

 

Tenho interesse em carrinho eletrico (cart): Tenho interesse em caddy: 

no dia do treino 07/06          (    )      no dia do treino 07/06       (     ) 

no dia do torneio 08/06        (     )     no dia do torneio 08/06     (     ) 

Aula com TRACK MAN pela Academia de golfe Campinas no dia 07/06 a tarde (     ) 
    

Pagamentos: TUCANO HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Bradesco  (237)  Agencia    0459  Conta corrente 12810-4 

CNPJ:  23.824.363/0001-47  
 

Obs: Ficha de inscrição e pagamento, por favor, enviar pelo whatsapp (21) 
99532-7399 ou contato@hotelfradissimo.com.br 
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3ª ABERTO DO FRADÍSSIMO 

                     08/06/2019 

 
                           OPCIONAIS da Inscrição 

 

1. Hospedagem:  FRADÍSSIMO HOTEL  

Suíte standard (sem varanda) solteiro R$ 660 – 2 diárias com café da manhã 

       duplo    R$ 720 – 2 diárias com café da manhã 

Suíte superior com varanda     solteiro R$ 740 – 2 diárias com café da manhã 

       duplo    R$ 800 – 2 diárias com café da manhã 

Chalé           duplo    R$ 920 – 2 diárias com café da manhã 

    triplo    R$ 1.220 – 2 diárias com café da manhã 

Suíte master       duplo    R$ 1.200 – 2 diárias com café da manhã 

    triplo    R$ 1.580 – 2 diárias com café da manhã 

 

                            Pousada Rio Bracuhy             

Suíte superior sem varanda     solteiro R$ 400 – 2 diárias com café da manhã 

       duplo   R$ 500 – 2 diárias com café da manhã 

       triplo    R$ 640 – 2 diárias com café da manhã 

        quadruplo    R$ 780 – 2 diárias com café da manhã 

Suíte superior com varanda     solteiro R$ 460 – 2 diárias com café da manhã 

       duplo    R$ 560 – 2 diárias com café da manhã 

       triplo    R$ 700 – 2 diárias com café da manhã 

        quadruplo    R$ 840 – 2 diárias com café da manhã 

 

Sua reserva será confirmada de acordo com a disponibilidade. 

Por favor, verificar disponibilidade com recepção: (24) 3369 5455 ou (24) 

97402 0951 (whatsapp) ou contato@hotelfradissimo.com.br 

 

2. Cocktail de Boas vindas  07/06  e Jantar de premiação 08/06 

Seus familiares e amigos são bem vindos ao Cocktail de Boas vindas com 

música ao vivo no Bar da Piscina do FRAD.E no dia 07/06 e no jantar de 
premiação e encerramento no Fradissimo Hotel no dia 08/06. Para garantir a 

sua vaga, por favor, efeturar a reserva indicando abaixo a quantidade de 
conviados, não jogadores:  

    Cocktail de Boas vindas  07/06     Jantar de premiação 08/06 

Adultos:        ______ (taxa R$ 75 por pessoa)     ______ (taxa R$ 100 por pessoa) 

12 a 18 anos:  ______ (taxa R$ 35 por pessoa)     ______ (taxa R$ 50 por pessoa) 

até 12 anos     ______ (gratuito)                          ______ (gratuito)      

mailto:contato@hotelfradissimo.com.br

