
 

Igreja Batista Lindinópolis 
FICHA DE RESERVA FAMÍLIA OU GRUPO - Hospedagem Econômica (Suíte ou Casa) 

95ª Assembléia da Convenção Batista Baiana - 26 a 29 de Junho de 2018 
 
 
 

Dados da hospedagem  
 

Data de chegada e saída LOCALIDADE 

ACAMP. TEOSÓPOLIS 

ACOMODAÇÃO PESSOAS VALOR TOTAL 

 

Dados do convencional responsável 

NOME COMPLETO GÊNERO IDADE 

 

TELEFONE 
 

EMAIL 
 

CIDADE 

 

IGREJA 
 

FUNÇÃO NA IGREJA 

 

Demais convencionais acompanhantes 

 

NOME COMPLETO GÊNERO IDADE 

NOME COMPLETO GÊNERO IDADE 

NOME COMPLETO GÊNERO IDADE 

NOME COMPLETO GÊNERO IDADE 

 

 

ASSINATURA DO CONVENCIONAL 

x

 
ASSINATURA DA SECRETARIA DA IGREJA 

x 
  

 

 
 

Informações importantes: 

 
Número da conta: Banco Caixa Econômica - Agência 0069 operação 13 conta poupança  nº 134224-8 Igreja Batista 
Lindinópolis 

•Consta no rodapé os valores individuais da hospedagem econômica  

•Preencha sua ficha de reserva com nome completo de cada pessoa. Faça o depósito total das diárias (responsável e 
acompanhantes). Assim que efetuar o depósito em conta, por favor, encaminhe para nós a imagem do comprovante 
pago e da(s) ficha de reserva, para confirmação da sua hospedagem. 
 
•Pode enviar para o email da nossa igreja: lindinopolis@gmail.com ou para o número do whatsapp (73)98898-8227 
Meirinha / Rita (73)98845-3161 /Patrícia (73) 99961-5364 / Nice (73) 98825-2379    
 
•TRANSPORTE:  Será disponibilizado ônibus para pegar os irmãos no acampamento pela manhã e levá-los ao local 
do evento e à noite conduzí-los de volta. (custo total de R$ 10,00 ida e volta por dia). 
 

Informações complementares 

Valores por pessoa: Alojamento R$ 30,00 | Suíte com ar R$ 62,00 | Suíte com ventilador R$ 50,00 | Casas - R$ 50,00 

Crianças até 5 anos não paga | Crianças de 6 a 10 anos paga a metade | A partir de 11 anos paga o valor integral 

Condições: incluso café da manhã coletivo e necessário trazer itens de higiene pessoal e roupa de cama e banho. 

Endereço do acampamento: Rodovia Ilhéus/Itacaré, Km 10, s/n - Juerana - Ilhéus - Bahia 
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