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FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL – DEZEMBRO / 2017 

 

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA KODAK com muita alegria informa que já está tudo preparado para nos 

reunirmos novamente, neste final de ano, para a nossa festa de confraternização. O local e o cardápio já estão 

definidos, agora só falta a confirmação de sua presença para o brilhantismo do evento. O local conta com 

piscina, área verde, estacionamento e está próximo do centro, sendo de fácil acesso. Para quem esteve em 

nossa festa no mês de julho próximo passado, será nesse mesmo local. 

Não deixe para a última hora, assim que receber este comunicado ligue imediatamente e faça sua reserva, pois 

precisamos informar ao Buffet, com antecedência, a quantidade de participantes. 

DATA: 03/12/2017 (domingo) 

HORÁRIO: Recepção a partir das 10h00 - Almoço a partir das 12h00 até 16h00. 

LOCAL: Morada do Sol Eventos – São José dos Campos – SP (atrás do Clube da SABESP) 

ENDEREÇO: : Rua Piraúna, 11 – Jardim do Golfe. Telefones: (12) 3949-1421 - (12) 99715-9988 

https: //www.facebook.com/Chacara-Morada-do-Sol-250842015053085\ 

 

CHURRASCO COMPLETO COM BEBIDAS (INCLUI CHOPP)  

Associados e cônjuges  =  Não pagam. 

Dependentes (filhos de titulares)   

a) de 0 a 12 anos de idade =  Não pagam; 

b) Acima de  12 anos  = R$ 35,00 

Não associados da AAK= R$ 68,00 -  (mesmo valor cobrado pelo Buffet) 

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA E DE PAGAMENTO: até o dia 24/11/2017. 

FORMA DE PAGAMENTO: depósito bancário IDENTIFICADO, ou no escritório da AAK. 

 

PARA A ENTRADA NO LOCAL SERÁ NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DO CONVITE QUE 

DEVERÁ SER RETIRADO ANTECIPADAMENTE, NA SECRETARIA DA AAK, DE SEGUNDA A 

SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. 

PISCINA E CAMPO DE FUTEBOL 

Há piscina no local e estará liberada das 11h00 às 16h00, se for usá-la, traga roupa de banho e toalha. O uso 

das piscinas pelas crianças será de total responsabilidade de seus pais ou de seus responsáveis. 

O campo de futebol estará liberado para utilização. 

Para  confirmação de presença e informações ligue para: (12) 3942-1655 ou envie e-mail para 

secretaria@aak.com.br 
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