
Regulamento Geral da Festa Junina – 2018  
"Festa Junina das Nações" 

 
1. Entrada : Convite – Valor: R$ 5,00 (Individual) – Antecipada 
Convite – Valor: R$ 10,00 (Individual) – Venda no dia (Porta) 

2. Convite: O convite é individual e não poderá ser transferido para outros no dia da festa. 
Obs. Sujeito a anulação do convite. 
3. Convidados – Convidados com até 06 anos ou com mais de 65 anos não pagam, desde 
que acompanhados de um pagante e mediante apresentação de carteira de identidade na 
entrada do evento;  
4. Compra de convites – O interessado poderá comprar convites antecipados através dos 
nossos alunos e na secretaria do colégio no valor de R$ 5,00. No dia do evento(23/06/18) o 
convite poderá ser adquirido na portaria do evento no valor de R$ 10,00. 
 5. Pontos de venda Alunos do Colégio Bom Retiro e Secretaria Escolar de Segunda a sexta -
 das 08h às 18h. No dia da Festa a venda irá ocorrer durante todo o período festivo. 
6. Devolução - Não haverá devolução ou troca de convites;  
7. Estacionamento – O Colégio Bom Retiro NÃO tem nenhum tipo de convênio com 
Estacionamentos da Região.  
8. Alimentação – A alimentação não está incluída no convite. No dia da Festa Junina teremos 
comidas típicas e outras opções de alimentos à venda dentro das dependências do Colégio.  
09.Quadra - Estará interditado de 22 e 25 de junho para montagem do evento.  
No dia da Festa o espaço reservado para as apresentações estará livre dentro das 
especificações da direção do colégio. 
10. Segurança – O Colégio Bom Retiro irá contar com seguranças e monitores que irão 
monitorar todos os ambientes da festa, desta forma não será aceito nenhum tipo de 
vandalismo, agressão verbal ou física ou qualquer tipo de desrespeito dentro das 
dependências do colégio.  - Obs. Sujeito a se retirar do estabelecimento. 
11. Horário – Hora de início da festa será às 11h00 no dia 23/06/2018, e não tendo hora 
prevista para o término do mesmo. 
12. Premiações – A premiação será feita da seguinte forma: 
Sorteio dos prêmios: Será pela Loteria Federal no 1º Lugar do dia 27/06/2018 (Quarta-Feira) 
(IMPORTANTE: TER EM MÃOS O BILHETE PREMIADO DEVIDAMENTE PAGO. OS BILHETES QUE 
NÃO FOREM QUITADOS PERDERÁ SUA VALIDADE A PARTIR DO DIA 24/06/2018, NÃO TENDO 
DIREITO A PREMIAÇÃO) 

Prêmio 1º Lugar da Loteria Federal: Uma Bolsa de Estudos 2019 . A Bolsa de 
Estudos abrange apenas os serviços educacionais curricular do Ensino Regular. 
Não abrange serviços extras como período integral, cursos extras, passeios 
além de material didático e escolar. 
Prêmios durante à festa: Colocando o canhoto de seu convite na urna logo na entrada da 
festa, você poderá concorrer à vários prêmios durante a festa. 
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