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Regulamento Colônia de Férias e Pesca. 
UTILIZAÇÃO: 
 
 Para utilizar as Colônias de Férias (Praia) ou Colônia de Pesca (Alvorada) o associado deverá se 

inscrever no sorteio referente ao período que ele deseja se hospedar. 
 O associado deve consultar a Tabela de Sorteios para ver quando é o sorteio referente ao período que 

ele deseja. 
 

INSCRIÇÃO: 
 
 A inscrição poderá ser feita pessoalmente, por telefone (43) 3324-1152 ou no site do Sindicato 

(www.smllondrina.com.br) até às 18:00 horas da data do sorteio.   
 O associado só poderá participar com apenas UMA inscrição por sorteio, por tanto terá que escolher 

uma das colônias (Férias (Praia) ou Pesca (Alvorada). 
 Após a inscrição, o associado deverá apenas aguardar a data do sorteio. 
 Para se inscrever, basta acessar (www.smllondrina.com.br), selecionar o local para o qual deseja 

participar do sorteio, clicar no Link, informar código da carteirinha, Nome do TITULAR, CPF e, 
telefone/Celular para contato, após confirmar esses dados, o nome do associado é gravado em uma 
lista de inscritos e ele automaticamente já está participando do sorteio. 

 Caso o associado não tenha acesso a internet, poderá se inscrever na secretaria da sede, durante o 
horário de expediente, apresentando sua carteirinha de associado . 

 Após efetuar a inscrição, o associado poderá acompanhar o sorteio pelas redes sociais (Facebook e  
Instagram), pessoalmente na sede administrativo na Rua Bahia, 430, Centro Londrina- PR, na data/hora 
do sorteio ou ligar um dia após o sorteio para se informar se foi sorteado. 
 

SORTEIO: 
 
 Serão realizados sorteios periódicos (conforme tabela em anexo), às 18h32, na sede administrativa do 

Sindicato na Rua Bahia, 430, Londrina, NÃO sendo obrigatória a presença do associado na data do 
sorteio: 

 O sorteio será realizado pelo sistema de globo (bingo) de acordo com sequencia das inscrições dos 
associados. 

 Será sorteado um associado TITULAR para cada apartamento disponível. 
 Além dos associados TITULARES, também será sorteado um número de associados SUPLENTES, que 

serão chamados para usar as Colônia de Férias (Praia) ou Colônia de Pesca ( Alvorada) no caso de 
desistência de algum sorteado titular. 

 Ao final do sorteio dos períodos (entrada/saída) na temporada, os associados não sorteados, caso 
tenha interesse, poderão concorrer novamente aos períodos incompletos pelo sistema sorteio. 

 O número de apartamentos e os locais Colônia de Férias ( Praia), Colônia de Pesca ( Alvorada) a serem 
sorteados dependem da disponibilidade nos locais. Alguns apartamentos/locais podem estar 
bloqueados para manutenção, reforma etc. 
 

GANHADORES: 
 
 Caso seja sorteado, o associado será informado através dos meios de comunicação do Sindicato. 
 Caso não emita a reserva/liberação no PRAZO, será considerado desistente e perderá a vaga que será 

passada automaticamente para o próximo reserva da lista de sorteados suplentes. 
 As reservas/liberações para ambas as colônias, somente serão emitidas em nome do associado titular, 

sendo proibido transferir para outro. 
 O associado que for sorteado como TITULAR, deverá se dirigir até a sede administrativa do Sindicato 

na Rua Bahia, 430, Centro Londrina- PR para reserva/liberação. Após a reserva/liberação, basta o 
associado e seus dependentes e/ou acompanhantes irem até o local sorteado, obedecendo as datas e 
horários indicados na carta de liberação.  

 No ato da confirmação da reserva/liberação na colônia de Férias (praia) será cobrado um valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais) referente à manutenção e despesa. 
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 Ao emitir a reserva/liberação o associado deverá informar todos os dependentes e/ou acompanhantes e 
o período que usará as Colônia de Férias (Praia) ou Colônia de Pesca (Alvorada). Sendo obrigatória a 
presença do titular ou dependente maior na entrada. Somente os nomes informados poderão entrar nas 
Colônias de Férias (Praia), Colônia de Pesca (Alvorada) no período informado pelo associado. 

 Os Associados que queiram levar acompanhantes não associados nas colônias, deverão pagar uma 
taxa de R$ 50,00(cinquenta reais) por dia e por acompanhante. 

 Quando da Chegada em ambas às colônias, o associado e seus dependentes devem apresentar a 
carteirinha de Sócio, assim com a reserva/liberação e um documento com foto dos acompanhantes. 

 Cada apartamento tem uma capacidade máxima de hóspedes que deve ser respeitada. O associado 
não pode levar mais hóspedes do que a capacidade do apartamento para o qual for sorteado. Essa 
capacidade máxima é indicada na reserva/liberação. 

 A Colônia de Férias (praia) possui 08 apartamentos sendo um apartamento maior com capacidade 
máxima para 15 pessoas e sete apartamentos menores com capacidade máxima para 07 pessoas. 

 A Colônia de Pesca (Alvorada) possui 24 apartamentos, sendo quatro apartamentos maiores com 
capacidade máxima para 10 pessoas e vinte apartamentos menores com capacidade máxima para 05 
pessoas. 

 Os associados interessados no apartamento maior deve ser inscrever na sede administrativa do 
sindicato até às 18h, com 15 dias que antecede a data do período (entrada/saída) para participar do 
sorteio, não sendo obrigatória a presença. 

 Os associados sorteados para Colônia de férias (praia) e Colônia de pesca (Alvorada) devem obedecer 
ao horário de entrada e saída das colônias: Entrada das 07h às 21h/ Saída das 07h às 14h. 

 O associado tem um prazo após ser sorteado para confirmar sua reserva,  na sede do Sindicato. Esse 
prazo pode ser consultado na Tabela abaixo. 

 Ao emitir a reserva/liberação de Uso, o associado está confirmando que realmente irá utilizar as 
dependências das Colônias de Férias (Praia) e Colônia de Pesca (Alvorada)  para a qual foi sorteado.  

 Caso o associado emita essa liberação e desisti de ir terá um prazo de 10 dias que antecede a data de 
entrada para justificar, caso não justifique perante o Sindicato, ficará esse associado bloqueado para 
participar de outros sorteios, pois o mesmo ao emitir a liberação e não utilizar a Colônia de Férias ( 
Praia) ou Colônia de Pesca ( Alvorada) sendo que prejudicou outros associados deixando o 
apartamento vazio. 

 No período de férias coletivas da sede administrativa, os associados deverão comparecer no Clube do 
Sindicato dos Metalúrgicos, Sito na Vital Ferreira Chagas, nº. 100, Jardim Sabará III, Londrina, 
Paraná, de quarta a domingo das 09h às 18h para confirmação da reserva/liberação. 
 

SUPLENTES: 
 
 O associado que for sorteado como suplente, não precisa fazer nada, basta aguardar. O Sindicato 

entrará em contato com esse associado, através do telefone informado no momento da inscrição, caso 
haja desistência do associado contemplado. 

 
 

Atenciosamente; 
À Diretoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


