
	  

	  

1a	  OLIMPÍADA	  NATURISTA	  

Rincão	  Clube	  Naturista	  

Guaratinguetá	  –	  São	  Paulo	  

14	  a	  18	  novembro	  2012	  

	  

Organização	  conjunta:	  	  	  	  	  NIP	  -‐	  Naturistas	  do	  Interior	  Paulista	  

	   	   	   	   SPNAT	  -‐	  Naturistas	  de	  São	  Paulo	  

	   	   	   	   RINCÃO	  CLUBE	  NATURISTA	   	   	  

	   	  

Pela	  1ª	  vez	  no	  Brasil	  !	  	  

Pela	  1ª	  vez	  na	  América	  do	  Sul	  !	  	  

O	  acontecimento	  do	  ano	  no	  mundo	  naturista	  !	  

	  

Faça	  parte	  desse	  acontecimento	  histórico.	  São	  4	  dias	  de	  muita	  atividade	  esportiva,	  
cultural	  e	  intelectual	  no	  melhor	  ambiente	  naturista.	  

Serão	  +	  de	  20	  modalidades	  entre	  olímpicas,	  esportivas	  e	  de	  performances	  artísticas.	  

Venha	  testar	  seus	  conhecimentos,	  criatividade,	  aptidões	  e	  desempenho	  na	  melhor	  
forma	  de	  participação	  em	  equipe.	  	  

Desde	  esportes	  conhecidos	  por	  todos	  como	  vôlei,	  natação,	  tênis	  de	  mesa	  e	  outros,	  até	  
jogos	  inéditos	  como	  Shuffleboard	  e	  Ringo	  que	  se	  aprende	  rápido	  e	  são	  muito	  divertidos,	  
passando	  por	  provas	  artísticas	  e	  culturais	  como	  teatro,	  desafios	  de	  conhecimentos	  
musical	  e	  geral.	  

NINGUÉM	  PRECISA	  ESTAR	  EM	  PERFEITA	  FORMA	  FÍSICA	  PARA	  PARTICIPAR	  !	  

Basta	  ter	  disposição	  para	  se	  divertir	  e	  vontade	  de	  pertencer	  a	  uma	  equipe	  de	  amigos	  
naturistas.	  



SEMPRE	  HAVERÁ	  UMA	  PROVA	  QUE	  PRECISARÁ	  DO	  SEU	  TALENTO	  !	  

Formaremos	  equipes	  com	  12	  a	  15	  participantes	  em	  que	  cada	  membro	  contribuirá	  com	  
suas	  melhores	  características	  para	  levar	  sua	  equipe	  à	  vitória.	  

Estaremos	  praticando	  o	  NATURISMO	  na	  sua	  mais	  completa	  forma,	  em	  meio	  à	  muita	  
natureza,	  no	  melhor	  convívio	  social,	  sem	  roupas	  e	  sem	  preconceitos.	  

	  

CERIMÔNIA	  DE	  ABERTURA	  –	  ENTREGA	  DE	  MEDALHAS	  E	  PREMIAÇÕES	  

	  

Quem	  ainda	  não	  conhece	  o	  Rincão	  vai	  descobrir	  um	  Clube	  Naturista	  dentro	  de	  uma	  
fazenda	  e	  com	  toda	  infraestrutura	  hoteleira,	  piscinas,	  sauna,	  quadras,	  mini	  golfe,	  
playground,	  redário,	  lagos,	  pedalinhos,	  caiaque,	  trilhas,	  cachoeiras	  e	  muita	  área	  verde.	  

	  

CAMPING	  

Nosso	  Camping	  dispõe	  de	  área	  iluminada,	  energia,	  fogão,	  geladeira	  e	  mesa	  
comunitários,	  além	  de	  banheiros	  com	  chuveiros.	  

	  

Para	  hospedagem	  dispomos	  de:	  

BANGALÔS	  –	  Pequenos	  chalés	  de	  madeira	  com	  uma	  cama	  de	  casal	  (	  alguns	  com	  +	  uma	  
cama	  de	  solteiro	  )	  e	  banheiro	  privativo.	  

	  

QUARTOS	  –	  (	  sede	  social	  )	  Ao	  lado	  do	  restaurante	  com	  uma	  cama	  de	  casal	  (	  1	  com	  +	  1	  
cama	  de	  solteiro	  )	  

	  

QUARTOS	  –	  (	  Casa	  da	  fazenda	  )	  Próxima	  da	  piscina,	  a	  casa	  possui	  5	  quartos	  com	  camas	  
de	  casal	  e	  de	  solteiro.	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

PACOTES	  	  

Entrada:	  à	  partir	  de	  4ª	  feira	  (	  14/11	  )	  16h00	  	  	  	  	  Saída:	  domingo	  (	  18/11	  )	  até	  17h00	  

Para	  esse	  grande	  evento	  preparamos	  pacotes	  que	  visam	  o	  máximo	  conforto	  e	  que	  são,	  
ao	  mesmo	  tempo,	  acessíveis.	  Criamos	  condições	  especiais	  de	  preço	  que	  facilitam	  a	  
participação	  de	  jovens	  e	  famílias.	  

Além	  do	  preço	  diferenciado	  para	  sócios	  do	  Clube	  Rincão,	  os	  naturistas	  filiados	  à	  
Federação	  Brasileira	  de	  Naturismo/INF	  têm	  desconto	  especial	  de	  10%	  em	  todos	  os	  
pacotes.	  

O	  visitante	  pode	  optar	  por	  pacotes	  com	  pensão	  completa	  nos	  Bangalôs	  e	  Quartos	  

	  (	  sede	  social	  )	  ou	  somente	  a	  hospedagem	  nos	  quartos	  (	  Casa	  da	  Fazenda	  )	  ou	  camping.	  	  

Aa	  taxas	  de	  inscrição	  nas	  Olimpíadas	  Naturistas,	  sauna	  e	  clube	  estão	  incluídas	  nos	  
pacotes.	  

Nossa	  disponibilidade	  de	  acomodação	  na	  área	  do	  clube	  é	  limitada.	  	  

Após	  lotação	  completa,	  dispomos	  de	  opções	  em	  fazendas	  vizinhas.	  

	  

	  

PACOTE	  COMPLETO	  

Hospedagem	  +	  Pensão	  Completa:	  Preços	  por	  pessoa	  para	  o	  período	  	  

BANGALÔ	  (	  2	  ou	  3	  pessoas	  ):	  R$	  467,00	  

QUARTOS	  –	  Sede	  Social	  (	  2	  ou	  3	  pessoas	  ):	  R$	  427,00	  

	  

PACOTE	  ECONÔMICO	  

Só	  hospedagem:	  Preços	  por	  pessoa	  para	  o	  período	  

QUARTOS	  –	  Casa	  Fazenda	  (	  2	  ou	  3	  pessoas	  ):	  R$	  242,00	  

CAMPING	  –	  R$	  140,00	  

	  

	  



	  

DESCONTOS	  

1) Sócios	  do	  CLUBE	  RINCÃO:	  Desconto	  de	  R$	  80,00	  em	  todos	  os	  pacotes	  
2) Naturistas	  filiados	  à	  FBrN/INF:	  Desconto	  de	  10%	  em	  todos	  os	  pacotes;	  

necessário	  apresentar	  indentificação	  FBrN	  c/	  selo	  2012	  
3) Jovens	  (	  18	  a	  25	  anos	  ):	  Desconto	  de	  R$	  40,00	  em	  todos	  os	  pacotes	  
4) Adolescentes	  (	  11	  a	  17	  anos	  –	  acompanhados	  por	  adulto	  ):	  Desconto	  de	  50%	  	  

em	  todos	  os	  pacotes	  
5) Crianças	  até	  10	  anos	  –	  acompanhadas	  por	  adulto:	  Grátis	  

	  
Observação:	  Os	  descontos	  não	  são	  cumulativos	  
	  
	  

REFIÇÕES	  AVULSAS	  -‐	  Preços	  por	  pessoa	  

Café	  da	  manhã	   R$	  12,00	  

Almoço	  	  	  	  	  	  	  	   	   R$	  20,00	  

Jantar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   R$	  18,00	  

Obs.:	  É	  necessário	  informar	  o	  restaurante	  com	  antecedência.	  

	  

FAÇA	  JÁ	  SUA	  RESERVA	  E	  GARANTA	  OS	  MELHORES	  LUGARES	  !	  

	  Reservas:	  Mediante	  depósito	  de	  50%	  do	  valor	  total	  para:	  

Rincão	  Clube	  Naturista	  –	  Banco	  Itaú	  Ag.	  0156	  -‐	  Conta	  Corrente	  51970-‐4	  

E-‐mail	  :	  juvenaldominicis@yahoo.com.br	  

jasoler@terra.com.br	  

ESPERAMOS	  POR	  VOCÊS!	  
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