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 4ª ETAPA TOUR NACIONAL DE GOLFE JUVENIL 
          18 E 19 DE MAIO DE 2013 

 ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 

 
 

   Prezados Juvenis, 

 

Como é de seu conhecimento, será realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2013, a 4ª 

Etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil, disputada no Alphaville Graciosa Clube 

A Federação do RJ estará organizando o seguinte pacote: 

 

VALOR DO PACOTE:  R$ 482,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) incluindo: 

taxa de inscrição, hotel (2 noites), 3 almoços, 2 jantares. Não estão 

incluídas despesas de CADDIE, frigobar e telefonemas.  

 

PASSAGEM:      Neste pacote não está incluída a passagem, que deverá ser adquirida 

diretamente na companhia aérea. O preço da passagem aumenta de 
acordo com a proximidade do vôo. 

 

ACOMPANHANTE:  O acompanhante do grupo será a diretora juvenil, Sra. Victoria Whyte. 

Solicitamos que todos comprem a passagem no mesmo vôo, conforme informamos abaixo:  
 

 A FGERJ não se responsabiliza pelos juvenis que viajarem fora 
do grupo da FGERJ. 
 Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um 
responsável.  

 

OBSERVAÇÕES:    1)  O jogador deverá preencher a ficha e pagar o boleto bancário ou 

efetuar um depósito  em favor da Federação de Golfe do Estado 

do Rio de Janeiro, Banco Santander nº 033 Agência 4395 C/C: 

13000361-9 e CNPJ: 29.520.897/0001-66  

2) Todos os juvenis deverão levar a autorização para hospedagem 

assinado pelo responsável com assinatura reconhecida em 

cartório. ( modelo com as informações do hotel, encontra-se 

disponível no site) 

3) Juvenis menores de 12 anos deverão levar autorização do 

responsável caso não estejam viajando com os pais conforme 

solicitação da cia aérea. 
4) Todos os jogadores deverão estar de posse de seu RG 

ORIGINAL e/ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL (Esta 

exigência é obrigatória por lei). 

DATA CIA AÉREA Nº VÔO SAÍDA CHEGADA 

IDA – 17/05 
GOL 

GIG/Curitiba  
G3-1441 08:48 10:35 

VOLTA – 19/05 
GOL  

Curitiba/GIG 
G3-1451 20:00 21:30 


