
REGULAMENTO

O período de inscrições será divulgado no site 

A divulgação dos contemplados estará disponível no link 
https://drive.google.com/drive/folders/1TfZQbpQhyMMOIhuFL93521af6iBT0EBp?usp=share_link

A reserva só será confirmada mediante o pagamento, que deve ocorrer antes do período da estadia, 
conforme cronograma divulgado. 

Após a solicitação da reserva, caso seja contemplado, aguarde o contato do SISMMAC para efetuar o 
pagamento, que será diretamente ao SINTCOM-PR. 

Caso o número de solicitações para a mesma data ultrapasse o número de apartamentos disponíveis, será 
considerada a ordem de inscrição. 

No momento da inscrição, o filiado seleciona a semana para a qual deseja reservar. 

A data exata da sua reserva, dentro do período escolhido, será confirmada caso o filiado seja contemplado.

Caso o filiado faça mais de uma inscrição para a mesma semana, será considerada a 1ª inscrição, tendo em 
vista que a ordem de inscrição determina quem será contemplado. 

Caso o filiado faça inscrições em semanas diferentes, será considerada a 1º inscrição, as demais serão 
analisadas somente se não houver mais filiados interessados na mesma data ou se houver sobra de vagas. 

1. Inscrições 

Cada filiado pode reservar 1 apartamento por período de hospedagem. 

O período de hospedagem poderá ser de até 5 dias. 

2. Disponibilidade

CONVÊNIO COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINTCOM-PR

https://drive.google.com/drive/folders/1TfZQbpQhyMMOIhuFL93521af6iBT0EBp?usp=share_link


O período de estadia poderá ser de até 5 dias. 

O valor da diária é de R$ 40,00 reais por família (incluindo a professora ou professor filiado, mãe e pai, cônjuge 
ou companheiro e filhos até 18 anos - todos sempre devem se hospedar na companhia do filiado).

Convidados não dependentes do titular pagam R$ 50,00 a diária/por pessoa.

Crianças não dependentes do titular, até 10 anos, não pagam e crianças entre 11 e 17 pagam meia diária R$ 
25,00 por dia.  

O valor total da estadia deverá ser pago antecipadamente, conforme o cronograma divulgado, incluindo o 
valor referente aos convidados, caso houver. 

Caso seja contemplado, aguarde o contato para efetuar o pagamento.

Os valores podem ser alterados anualmente. 

3. Valor da hospedagem e período de estadia 

Os beneficiários e seus dependentes estão sujeitos ao regimento, normas e procedimentos internos durante a 
permanência nas instalações da Colônia de Férias SINTCOM-PR.

5.1. Conforme o regulamento da Colônia de Férias SINTCOM-PR:

São permitidos animais de pequeno porte, desde de que não fiquem soltos no pátio da colônia.;

É proibido praticar vandalismo;

Proibido promover atividades coletivas após as 23h, salvo em caso de atividade programada pela Colônia de 
Férias SINTCOM-PR.

É proibido deixar de tirar a areia nas duchas do pátio, resguardando os banheiros (evitando casos de 
entupimento);

É proibido deixar de revestir os travesseiros e colchões com lençóis/fronhas (não fornecidos pelo sindicato);

É proibido utilizar a água da Colônia para lavar veículos, tapetes, etc;

É proibido usar o tanque para lavagem de outros materiais que não sejam roupas.

5. Regulamento da Colônia de Férias

O pagamento da hospedagem será feito diretamente ao SINTCOM-PR, via deposito bancário. 

Aguarde o contato do SISMMAC para efetuar o pagamento, que será realizado diretamente ao SINTCOM. 

O valor total da estadia, deverá ser pago antecipadamente, conforme o cronograma divulgado. 
 
Não haverá devolução de diárias ou a reposição.

4. Pagamento 



Os apartamentos contam com geladeira, pia, fogão, mesa, cadeiras, aparelho de TV, beliche e um colchão de 
casal.

Cada apartamento tem jogo de panela (não tem panela de pressão), talheres, copos, pratos e outros 
utensílios básicos de cozinha.

Há ventiladores de teto, mas, caso haja imprevistos que impossibilitem a compra e troca de peças durante 
finais de semana e feriados, recomenda-se que sejam levados ventiladores portáteis.

Cada hóspede precisa levar seu travesseiro e roupa de cama (fronha, lençol e cobertor)

Cada hóspede precisa levar sua toalha de banho e itens de higiene.
 
Os itens e utensílios de limpeza, tais como, panos de limpeza, toalhas de louça e de mesa, detergente, sabão e 
papel higiênico ficarão a cargo do hóspede.   

6. Estrutura das acomodações 

O checkin e o checkout devem ser realizados entre 08h às 10h e das 12h às 14h. 

Não haverão funcionários para receber os hóspedes fora do horário. A saída após o horário gera nova 
cobrança de diária.

Importante ressaltar que, para maior segurança, será cobrado documento de identificação com foto de todos 
os usuários na entrada da Colônia de Férias. O nome e o número de RG de cada um dos usuários deverão ser 
previamente informados no momento da confirmação e a apresentação de documento de identificação 
com foto será obrigatória para se instalar nos apartamentos e no camping. Não haverá exceções.

7.Check in e checkout 

Para a utilização do camping o interesse deve ser manifestado no mesmo formulário destinado à solicitação 
de reservas.

R$ 10 por família (professora filiada, mãe e pai, cônjuge e filhos até 18 anos - todos sempre devem se hospedar 
na companhia do filiado.)

R$ 15 para convidado. 

8. Camping

9. É de responsabilidade do SINTCOM-PR o pleno funcionamento e organização das instalações.

10.  Esse regulamento pode ser alterado a qualquer tempo.  


