Comunicado nº 014/17 – SP – 15/02/17

Srs. Pais/Responsáveis dos alunos da 3ª série do Ensino Médio.

Baile de Formatura
Para comemorar o evento de formatura dos formandos da 3ª série do Ensino Médio, estamos organizando uma
Festa de Confraternização de Formatura na “Mansão Victória”.
 DATA: 21/dez/2017 (quinta).
 HORÁRIO: 20h30 às 1h30.
 LOCAL: “Mansão Victória” – Rua Orfanato, nº 440 – Vila Prudente – São Paulo/SP.
 VALOR DO CONVITE: R$ 80,00 (oitenta reais) por pessoa, PROMOCIONAL para adesões até 10 de março,
podendo ser pago com cheque pré-datado ou cartão de débito/crédito.


R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por pessoa, para adesões entre 11 de março e 30 de junho



R$ 90,00 (noventa reais) por pessoa, para adesões entre 01 de julho e 30 de novembro.

O convite inclui:
 Buffet de salgados e doces/bolo.
 Jantar completo.
 Refrigerantes, sucos e água à vontade.
OBS: Bebida alcóolicas não serão servidas durante a festa; porém, os pais/responsáveis que desejarem levar
bebidas à parte, podem fazê-lo e estarão assumindo toda a responsabilidade no consumo destas.
 CERIMONIAL: Valsa dos alunos com os padrinhos, pais e convidados e som com “DJ”.
 TRAJE:

Alunos = Social ou Esporte Fino com Blazer.
Alunas = Vestido de Festa.
Convidados = Social Completo.

Informamos que até o dia 30 de outubro todos os formandos possuem 1 mesa (10 lugares) garantida. Após essa
data, as mesas que não foram adquiridas serão disponibilizadas para os demais formandos e convidados.
A “MANSÃO VICTÓRIA” oferece ao formando uma festa com duração de 5 horas (mais trinta minutos de
tolerância) e:
 Amplo salão (térreo e mezanino) com capacidade para 400 pessoas;
 Sistema de segurança: portas anti-pânico, luzes de emergência, brigada de incêndio e sistema antirruído e
antichamas;
 Sistema de renovação de ar;
 Danceteria profissional com som e iluminação; e
 Serviço de estacionamento com manobrista (Vallet Service).
Os convites poderão ser adquiridos na Recepção do Colégio até o dia 30 de
novembro, conforme condições descritas acima, e estão limitados a 400
lugares. O pagamento poderá ser feito à vista, com cartão de crédito / débito
ou cheque pré-datado.
Atenciosamente,
A Direção.

