Brasília-DF, 23 de outubro de 2015.
OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2015/DIR/ORMIBAN
ASSUNTO: 20⁰ CONGRESSO de Pastores, Esposas, Filhos e Líderes –
Inscrições e Hospedagem.
Aos Ministros Credenciados e interessados
Informamos que se encontram abertas as inscrições para 20⁰ CONGRESSO
Nacional de Pastores, Esposas, Filhos e Líderes da ORMIBAN a se realizar
nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2016 na Cidade de João Pessoa-PB. Na
ocasião estarão presentes os seguintes preletores: Josué Gonçalves – SP;
Luciano Subirá – PR; Josué Campanhã – SP; Róbson Júnior – ES e Cláudia
Oliveira – ES.
O tema do evento: Pastores, Famílias e Líderes: Discípulos no Pastoreio.
2 Timóteo 2.1,2.
Do Local do Evento:
O Evento será realizado nas dependências do Hotel Tropical Tambaú,
localizado na Av. Almirante Tamandaré, 229, João Pessoa-PB.
www.tropicaltambau.com.br.
Das Inscrições:
 Inscrições Avulsas (sem hospedagem)
 Para pastores, esposas e Líderes:
 R$150,00 até 31/12/2015;
 R$200,00 a partir de 01/01/2016;
 Para Filhos de 13 a 18 anos:
 R$90,00 até 31/12/2015;
 R$100,00 a partir de 01/01/2016;
 Filhos de 0 a 12 anos não pagam inscrição;
 Mais de uma inscrição o valor poderá ser dividido em até 3
parcelas, dependendo do mês de confirmação;
 As inscrições devem ser feitas pelo site www.ormiban.org.br .

 Quaisquer dificuldades de acesso à Ficha de Inscrição on-line e para
maiores informações o telefone de contato é (61) 3321-8557 Ramal 7 ou
(27) 98138-4628 (TIM) e o e-mail: ormiban@cbn.org.br (Magda Lígia);
Da Hospedagem:
 A hospedagem contratada pela Ormiban será no Hotel Tropical
Tambaú em João Pessoa – PB, com café da manhã incluso;
 As suítes do hotel acomodam duas ou três pessoas, podendo-se
dependendo do tipo de quarto acrescentar um berço ou cama extra
para crianças de até 12 anos.
 Uma criança de até 2 anos no mesmo apartamento não paga;
 Crianças de 3 a 12 anos terão valor diferenciado na hospedagem,
conforme a política do hotel;
 Não haverá disponibilidade de apartamentos individuais.
Dos Valores para Pagamento – INCLUSO HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO:
Para

hospedagem

de

PASTORES

E

LÍDERES

EM

GERAL

(não

acompanhado do cônjuge):
 Valor total de R$ 810,00.
 Até 6 parcelas de R$135,00 dependendo do mês de confirmação.

Para hospedagem de CASAL
 Valor total de R$ 1.560,00;
 Até 6 parcelas de R$260,00 dependendo do mês de confirmação.

Para hospedagem de FILHOS DEPENDENTES: 3 a 12 anos (cama extra ou
berço no mesmo quarto do casal)
 Valor total de R$ 300,00.
 Até 6 parcelas de R$50,00 dependendo do mês de confirmação.

Para hospedagem de FILHOS DEPENDENTES: 13 a 18 anos
 Valor total de R$720,00 ;
 Até 6 parcelas de R$120,00 dependendo do mês de confirmação.

Das condições de Pagamento:







6 PARCELAS: Para confirmação em outubro e novembro/2015;
5 PARCELAS: Para confirmação em dezembro/2015 e janeiro/2016;
4 PARCELAS: Para confirmação em fevereiro/2016;
3 PARCELAS: Para confirmação em março/2016;
2 PARCELAS: Para confirmação em abril/2016;
1 PARCELA: Para confirmação em maio e junho/2016,

OBSERVAÇÕES:
*O pagamento do boleto da primeira parcela deve ser efetuado até a data
de vencimento acordada, não ultrapassando o último dia útil do mês de
confirmação;

**DA CONFIRMAÇÃO
 As inscrições e reservas só serão realizadas mediante a confirmação do
pagamento da primeira parcela acordada, o qual será feito mediante
boleto bancário emitido pela Ormiban Nacional e encaminhado para o email do solicitante.
***DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO
 Os pedidos de cancelamento de inscrições e/ou hospedagens deverão
ser encaminhados por escrito para o e-mail: ormiban@cbn.org.br, não
podendo ultrapassar a data de 30/04/2016;
 Os valores de reembolso da hospedagem poderão sofrer dedução
conforme a política de cancelamento do hotel;
 Não haverá reembolso para pedidos de cancelamento efetuados
após 30/04/2016;
ATENÇÃO: As VAGAS no Hotel Tropical Tambaú SÃO LIMITADAS! Faça sua
reserva o quanto antes.
A todos,
Préstimos de vitórias, saúde e paz.
Att.

Pr Róbson Júnior da Silva
Secretário Executivo

