Bem-vindo ao CIRANDA CULTURAL 2018!

O Ciranda Cultural é um evento que vem no intuito de divulgar
a cada ano um pouco das Danças e Culturas populares do nosso
Brasil, para que seja reafirmada a nossa própria identidade como
cidadão brasileiro.
Estamos fechando uma rica programação entre os dias 14 e 16
de Dezembro de 2018, com grandes Participações: Carol Moya (SP),
Contramestre Flávio (SP), Contramestre Lilú Pimenta (BA) e
participação do grupo Focalizadoras (Centro Livre de Artes).
Contamos com a sua participação para fazermos um grande evento.
Leiam atentamente este informativo, ele contém informações
importantes sobre a sua participação e colaboração no evento.

• CONTATO COM OS ORGANIZADORES:
- Contramestra Tatiana: +5562 983086228
- Mestre Guerreiro: +5562 984158711
- E-MAIL: contato@capoeiraluanda.com.br
• INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO:
- Data: 14 até 16 de Dezembro de 2018

- Dia 14/12 sexta-feira:
Batizado e Troca de cordas - 19h30min
Local: Associação Capoeira Luanda Jardim América

- Dia 15/12 sábado:
Oficina de Dança Popular – 09h;
Intervalor para almoço: 12h ás 14h;
Dança Circulares Sagradas – 14h30min;

Oficina de Dança Popular – 15h30min;
Oficina de capoeira – 17h30min;
Roda – 19h30min;
Local: Associação Capoeira Luanda Jardim América

- De 16/12 domingo:
Confraternização – 19h;
Local: Associação Capoeira Luanda Jardim América

ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA LUANDA
Rua C - 145 quadra área 377,
Jardim América - Goiás - Brasil.

• COMO REALIZAR AS INSCRIÇÕES:
1º passo – acessar o site e ler o regulamento;
2º passo – preencher o formulário de inscrições com todas as
informações corretamente, escolher o tamanho da camiseta;
3º passo – escolher a forma de pagamento de sua preferência;
4º passo – acessar seu e-mail e emitir seu comprovante de
inscrição enviado;
5º passo – no dia e local, apresentar seu bilhete de participação
no evento;

Caso escolha pagar diretamente na Associação para um
responsável, favor solicitar recibo do comprovante.

A plataforma
pagamento:

disponibiliza

as

seguintes

opções

para

• Boleto bancário: Pagável nas agências da bancárias ou casa
lotérica;
• Cartão de Débito: Diretamente na plataforma;
• Cartão de Crédito: Diretamente na plataforma;

• OPÇÕES DE PACOTES:
• Pacotes com oficina
Incluso: Camiseta, oficinas, festa e brindes.
• 1º lote – R$65,00/pessoa – Inscrições até 30/11/2018.
• 2º lote - R$75,00/pessoa - Inscrições de 01/12/2018 até
14/12/2018.
Incluso: Camiseta e oficinas.
Obs.: Para as inscrições realizadas após 30/11/2018 o
tamanho e disponibilidade da camiseta poderá ser restrito.

• ALIMENTAÇÃO:
-Bebidas e lanches serão vendidas no bar do evento a um preço
acessível a todos, aceitaremos como forma de pagamento: dinheiro.

• HOSPEDAGEM:
A hospedagem ficara a cargo de cada participante;
- Caso necessite de hospedagem em outros dias próximo a data do
evento, favor entrar em contato com um dos organizadores para que
juntos possamos procurar a melhor alternativa.

• PASSAGEM AÉREA:
- A compra de passagem aérea é de inteira responsabilidade
do participante.

- Não oferecemos nenhum tipo de passagem aérea.

• TRANSLADO:
- O translado do participante do aeroporto ao local do evento é
uma cortesia do Capoeira Luanda. Pode ocorrer de um ou mais
participantes ter que aguardar por um período no aeroporto na
companhia de um dos organizadores até que todos cheguem.
- Os participantes que optarem pelo translado, devem enviar
um e-mail para a organização do evento com o nome do
passageiro e itinerário do voo.
- Não oferecemos translado para demais tarefas.
-Aconselhamos também que vocês façam uso dos aplicativos
de transportes (UBER, 99)

• PROGRAMAÇÃO:
- A programação do evento poderá sofrer alterações sem prévio
aviso.
- Programe-se! As oficinas e atividades iniciarão no horário
marcado em respeito aos Oficineiros, e o tempo de cada
atividade será seguido com rigor para preservar o andamento
do evento.

• CRIANÇAS:
- Todas as crianças participantes do evento deverão estar com
seus devidos responsáveis legais;

• ACIDENTES E DANOS CORPORAIS:

- Cada participante reconhece e assume responsabilidade pelo
seu próprio bem estar e segurança, com relação ao uso
consciente do local. Tomando cuidado com os excessos e
imprudências e/ou negligências.

• OBSERVAÇÕES:
• O participante deverá fazer o CHECK-IN na entrada do evento.
• É OBRIGATÓRIO a apresentação do ingresso no momento do
check-in.
• Não dispomos de local para guardar bebidas ou comidas
trazidas de fora.
• Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos ou
perdidos no local do evento, nem durante, nem depois do
evento. Não guardamos nenhum objeto pessoal.
• Estará disponível no evento bar e stand de vendas.

Agradecemos a todos pela participação e compreensão, você
é parte importante deste evento, estamos dispostos a quaisquer
esclarecimentos ou dúvidas.

Seja bem-vindo e desfrute ao máximo!
Esse evento foi feito pra você!!!

