17ª Conferência Sul-Americana para Treinadores
de Tênis – ITF 2018, por BNP Paribas
Curitiba, Brasil
1 a 3 de novembro de 2018
Informações:
Organizadores:

A ITF em conjunto com o COSAT e a Confederação Brasileira de Tênis e com o
apoio do BNP Paribas e da Solidariedade Olímpica.

Contato:

Daniel Vila Hreczuck
Federação Paranaense de Tênis
Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, n° 1020
Capão da Imbuia, Curitiba, PR, Brasil
Telefone: + 55 41 3365-2404
E-mail: marketing@fpt.com.br
Site: www.fpt.com.br

Hotel/Sede:

Alta Reggia Plaza Hotel (4 estrelas)
Rua Doutor Faivre, n° 846
Centro, Curitiba, PR, Brasil
Telefone: + 55 41 3026-3223
Fax: + 55 41 3028-5670
E-mail: reservas@altareggia.com.br
Site: www.altareggia.com.br

Clube/Sede:

Clube Curitibano (Sede Getúlio Vargas)
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857
Água Verde, 80240-040
Curitiba, PR, Brasil
Telefone: + 55 41 3014-1919
Website: www.clubecuritibano.com.br

Programa:

Quarta-feira, 31 de outubro.
Chegada oficial (credenciamento).
Quinta-feira, 1 a sábado, 3
Conferência Regional.
de novembro.
Domingo, 4 de novembro.
Saída oficial.
As apresentações serão realizadas em espanhol, português e inglês, com
tradução simultânea.
Palestrantes já confirmados: Bruce Elliot (AUS), Paul Lubbers (USA) e Rafa
Martinez (ESP). Maiores informações sobre a programação do evento serão
divulgadas em meados de agosto 2018.

Preços:

Pacote Completo em apartamento individual: R$ 2030,00
Pacote Completo em apartamento duplo: R$ 1730,00
Pacote Completo em apartamento triplo: R$ 1660,00
Pacote Conferência, sem hospedagem: R$ 1215,00
(Obs: inclui todos os benefícios do Pacote Completo com exceção dos
jantares dos dias 31/10 e 02/11 e da hospedagem)
O Pacote Completo incluí:
• Transporte do aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) ao hotel
oficial e retorno (hotel-aeroporto), nos dias oficiais de chegada e saída.
• Quarto para 4 noites no Alta Reggia Plaza Hotel, incluindo um jantar de
boas vindas e um de encerramento.

17ª Conferência Sul-Americana para Treinadores
de Tênis – ITF 2018, por BNP Paribas
Curitiba, Brasil
1 a 3 de novembro de 2018
Informações:
• 4 cafés da manhã, 3 almoços e 4 jantares (incluindo o de abertura e
encerramento), tipo buffet. Não inclui bebidas alcoólicas.
• Dois coffee breaks diários durante 3 dias.
• Uso de todas as instalações do hotel, sem custos adicionais.
• Acesso a todas as apresentações da Conferência.
• Pacote de boas vindas dos patrocinadores, incluindo a programação
impressa, resumo das apresentações e outros itens a serem
confirmados.
Nota: O número de apartamentos é limitado e as reservas serão
confirmadas por ordem de inscrição. Sugerimos que faça sua inscrição com
antecedência.
Formas de
pagamento:

As inscrições nacionais para o evento serão realizadas diretamente com a
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS. As formas de pagamento se encontram
detalhadas abaixo:
À vista - no cartão ou por depósito bancário
Nome: Federação Paranaense de Tênis
CNPJ: 76.189.232.0001-00
Banco Itaú - 341
Agência: 3721
Conta Corrente: 16940-1
Em até três vezes - no boleto bancário ou cheque nominal a Federação Paranaense
de Tênis.
Obs: o valor total, referente ao pagamento da inscrição, deverá ser saldado antes
do início do evento.

Participantes:

A Conferência é aberta a todos os treinadores dos países da América do Sul.
Não há limite para o número de inscritos por Associação Nacional. Todos os
treinadores deverão estar cadastrados em sua respectiva Associação
Nacional.

Inscrições:

Prazo para inscrição: quinta-feira, 20 de setembro de 2018.
Não será realizada a reserva sem o comprovante de pagamento da taxa de
inscrição em uma das modalidades descritas nas Formas de Pagamento.

Cancelamento:

Não haverá reembolso para cancelamentos realizados após o encerramento
do prazo limite para inscrições. No entanto, os treinadores poderão solicitar a
transferência dos valores pagos para outro treinador, desde que seja do
mesmo sexo.

Aeroporto mais
próximo:

Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba). Localizado a 18 quilômetros /
40 minutos do hotel oficial.

Transporte para
o hotel oficial:

O transporte do aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) ao hotel
oficial e retorno (hotel-aeroporto), será gratuito nos dias oficiais de chegada
e saída.
Para garantir o benefício os treinadores deverão solicitar e informar, por e-
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mail (marketing@fpt.com.br, A/C Daniel Hreczuck), até dia 16 de outubro de
2018 (terça-feira), os horários de chegada e saída. Se os itinerários não forem
recebidos até essa data, os participantes não terão direito ao serviço,
devendo arcar com as despesas. O custo estimado para o transporte em táxi
para o trajeto é de aproximadamente US$ 20.
Maiores informações:

A Programação estará disponível a partir de meados de agosto 2018. Para
mais informações sobre a Conferência, acesse:
http://es.coaching.itftennis.com/conferencias/regionales/sudámerica.aspx
ou www.fpt.com.br.

