BAILE DE GALA – UMA NOITE NO TAPETE VERMELHO
O SPNAT CONVIDA PARA MAIS UM GRANDE EVENTO
DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018

Amigos e Amigas Naturistas o SPNat convida a todos para mais uma grande festa.
Faremos 07 anos e vamos comemorar com nosso “Concurso de Miss e Mister SPNat 2018” e à
noite teremos o Baile de Gala – “Uma Noite no Tapete Vermelho”.
Para vocês que gostam de música, dança, esportes e alegria, venham curtir com nossa turma
animada, teremos 02 dias de sol, sombra e água fresca!!!
As reservas já estão abertas e temos apenas 90 vagas distribuídas entre quartos, camping e day
use, não deixe para última hora, vocês são muito importantes para nós.
Seguem abaixo os valores por pessoa para participar de nossa festa:
Associados SPNat – aqueles que compraram a associação 2017 do SPNat:




Para passar o final de semana nos quartos, terraço ou sala de TV: R$ 140,00.
Para passar o final de semana acampado no sitio: R$ 120,00
Para passar o dia com direito às refeições: R$ 80,00

Federados das associações ligadas a FBrN – que compraram o selo 2017:




Para passar o final de semana nos quartos, terraço ou sala de TV: R$ 150,00.
Para passar o final de semana acampado no sitio: R$ R$ 130,00
Para passar o dia com direito às refeições: R$ 90,00

Obs: é necessária apresentação do Passaporte com o selo 2017.
NÃO Federados e sem vínculo com a FBRN:




Para passar o final de semana nos quartos, terraço ou sala de TV: R$ 170,00
Para passar o final de semana acampado no sitio: R$ R$ 150,00
Para passar o dia com direito as refeições: R$ 100,00

Estes valores são com validade até o dia 08 de janeiro de 2018, após esta data os valores
terão acréscimo de 20% até a data limite de 15 de janeiro de 2018. Após esta data não
receberemos reservas nem pagamentos e não aceitaremos pagamentos no local do
evento.
NA CASA - as camas serão reservadas de acordo com os pagamentos efetivos - valores por
pessoa e por dia a partir de 19/01 (17:00 hs), até 21/01/2018 (18:00 hs), menores de idade até
15 anos – gratuito.
EM CAMPING – temos um amplo espaço para montagem de barracas, mas precisamos de sua
confirmação para organizar o local, a partir de 19/01 (17:00 hs), até 21/01/2018 (18:00 hs),
menores de idade até 15 anos – gratuito.
DAY USE – PASSAR O DIA - se for sábado poderá ficar até o baile, se for no domingo até às
18:00 hs.
Os dados para deposito são:

Banco Bradesco – agencia 2423-6 – conta poupança: 100.6485-6 em nome de Luiz Fernando
da Quinta Machado – CPF: 065.835.538-48
RECADOS IMPORTANTES:
- Levar seu Kit – prato e talheres, bebidas (não se esquecer de levar também refrigerantes e
sucos e o que consumir no café da manhã – Leite, frutas, pães e frios). Se tiver um cooler não
se esqueça de leva-lo.
- Levar canga, toalhas, roupa de cama, protetor solar, repelente, bonés e chapéus, cadeiras de
piscina ou praia, guarda sol e WD 40 para desenferrujar as juntas e dançar a noite toda !!!!! Não
queremos ver ninguém parado, afinal somos um grupo jovem e gostamos de música e festas !!!
Programação:
Dia 19/01 – Recepção aos que chegam ao sitio a partir das 18:00 hs e acomodação de todos;

Dia 20/01 – Teremos um delicioso almoço, à tarde (15:00 hs) Concurso de Miss e Mister SPNat
2018 - *inscrições até o dia 31 de dezembro de 2017 – pelo e-mail thelma.arts@yahoo.com.br,
prêmio gratuidade durante o ano de 2018, nas diárias dos eventos naturistas do SPNat realizados
no Sitio Alambique em Atibaia-SP, prêmio intransferível, idade mínima 18 anos, serão feitos 03
desfiles por candidato com traje canga, traje fantasia e traje nu e na sequência para
comemorarmos os vencedores o Baile de Gala – Uma Noite no Tapete Vermelho, não teremos
concurso de fantasia neste evento, mas venham em traje de gala naturista (Cartola, gravata,
encharpes, joias, brilhos, etc, para tirarem muitas fotos no tapete vermelho).
Dia 21/01 – Teremos nosso almoço que como sempre é muito farto, bolo para comemorar o
aniversário do SPNat, o aniversário de nosso presidente e os aniversários dos meses de Janeiro
e Fevereiro, além de brincadeiras!!
Ainda teremos caminhada na cachoeira, bambodança e momentos deliciosos com nossos
amigos !!!
Esperamos todos de braços abertos!
SPNAT – Presidência, Diretoria e Conselho.

