INFORMATIVO NÚMERO 01
1ª Gincana Paranaense de Economia
Gostaríamos de informa-lhe alguns detalhes importantes da 1ª Gincana Paranaense de Economia.
1. Houve mudança no horário da Gincana. A Gincana será realizada nos dias 26 e 27 de maio de 2011,
nos horários 14h00m às 18h00m(quinta) e das 09h00m as 18h00(sexta) com intervalo para o
almoço;
2. A Gincana será realizada na Escola de Negócios da Universidade Positivo, em Curitiba, sito a Rua
Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido.
3. O hotel destinado a hospedagem dos participantes vindos do interior do Estado é o SAVOY
CURITIBA, situado à Rua João Negrão, 568, - Bairro Centro (Próximo a Rodoviária), fone (41) 32027191. O check-in deverá ser realizado a partir das 12 horas do dia 25 de maio (quarta-feira).
4. No segundo dia de competição (27), os participantes deverão deixar o hotel pela manhã levando
consigo suas bagagens e demais pertences. A reserva do hotel encerra-se na às 12:00 horas de sextafeira, dia 27 de maio.
5. As despesas com hospedagem de hotel e almoço serão por conta do CORECON-PR. Entretanto,
despesas extras, inclusive feitas no próprio hotel, correrão por conta dos participantes. O café da manhã
já está incluso na diária do Hotel.
6. O almoço será oferecido no refeitório da Universidade Positivo.
7. A camiseta a ser utilizada durante a competição será entregue no local do evento no momento do
credenciamento.
8. Nos dois dias de competição (26 e 27 de maio) o ônibus que vai levar os participantes até o local da
Gincana deverá sair, da porta do Hotel Savoy, pontualmente às 11:00 horas dia 26/5 e as 08:00 horas
do dia 27/5. Portanto, não se atrase!
9. Ao final da competição a Van contratada pelo CORECON, fará o transporte dos participantes até a
rodoviária ou centro.
Reforçamos que o cumprimento de tais orientações é indispensável para o bom funcionamento de todos
os procedimentos envolvidos na competição. Assim, agradecemos a participação de todos os alunos
inscritos e, principalmente, aos coordenadores do Curso de Ciências Econômicas das faculdades
representadas no evento.
Cordialmente,
Amarildo de Souza Santos
Gerente Executivo
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