ReWeillOM - VIRADA DA PAZ
DÚVIDAS FREQUENTES E RESPOSTAS

INGRESSOS
 Onde compro ingressos? Pelo site www.unipaz30anos.org; na Portaria da Unipaz e por
transferência bancária. Nesse caso, entrar em contato pelo e-mail reveillom.unipazdf@gmail.com ou
whatsapp (61) 99818-2860.


Qual o preço dos ingressos?
ATÉ O DIA
INDIVIDUAL
07/12
R$ 90,00

CASAL
R$ 170,00

CRIANÇAS e IDOSOS
R$ 45,00

23/12

R$ 100,00

R$ 190,00

R$ 50,00

30/12

R$ 120,00

R$ 230,00

R$ 60,00

No dia 31/12

R$ 130,00

R$ 250,00

R$ 70,00

Crianças até 12 anos e idosos terão descontos. Mediante comprovação, os idosos poderão pagar a
metade do ingresso (conforme legislação). Os idosos deverão enviar comprovante de documento de
identificação pelo whatsapp 6199818-2860 ou e-mail reveillom.unipazdf@gmail.com
A festa é colaborativa e o valor arrecadado dos ingressos é para cobrir as despesas e o restante é
destinado para a manutenção dos espaços e projetos da UNIPAZ. Doações são bem-vindas.


Haverá ingressos sendo vendidos na hora do evento? Sim. As formas de pagamento serão por
meio de cartão de débito ou dinheiro.



O que preciso levar para identificação? Carteira de identidade ou carteira de motorista. Na
Portaria da UNIPAZ estará uma lista com os nomes das pessoas que compraram os ingressos pelo site
ou por transferência bancaria.

FESTA
 O que se espera dos participantes em uma festa colaborativa? A festa conta com uma equipe de
colaboradores voluntários, que são pessoas que se disponibilizaram a facilitar para que a festa ocorra
por meio da participação de todos e a construção de um ambiente agradável, seguro e de celebração
consciente. A ideia é que cada um possa se autogerir, pensando globalmente, agindo localmente.
Contamos com a sua participação em todos os aspectos e por todos os lados. Estaremos todos juntos.


Que horas eu posso entrar no local? O portão será aberto às 12 horas do dia 31/12 e a
programação oficial do evento começará a partir das 18 horas. Recomendamos àqueles que optarem
por ficar hospedados na UNIPAZ que cheguem mais cedo, para que possam se instalar e se acomodar
melhor no espaço – e assim possamos prevenir/evitar contratempos.



Que horas termina a programação? As atividades irão até às 12 horas do dia 01/01/2018. Não
serão servidos lanches ou almoço no dia 01/01.

ROUPAS
 Tem recomendações de vestimenta para a festa? Sugerimos que optem por roupas confortáveis. O
local é cercado de muita natureza, há grama, cachoeira. Além disso, a nossa programação oferece
algumas atividades que tem uma proposta de movimentação corporal – verifique a forma que faça
você se sentir mais confortável. Estaremos sujeitos a mudanças climáticas, como chuva e queda de
temperatura. É interessante que estejam preparados para essas possibilidades e que levem agasalhos
e/ou cobertores. Repelente também fica como sugestão para aqueles que desejarem.

HOSPEDAGEM
 Há opções de quartos ou suítes individuais no ReWeillOM? Não. Todos são coletivos. Cada
quarto tem 7 camas e as 2 suítes tem 6 camas cada uma.


Qual o preço dos quartos e das suítes? O preço individual é R$ 80,00 dos quartos e R$ 100,00 as
suítes, com café da manhã incluído.



Posso ficar em uma suíte ou quarto somente com a minha família e amigos? Sim, desde que
você pague o valor total da suíte que é R$ 600,00 ou do quarto que é R$ 480,00.



Como faço para reservar hospedagem? Envie mensagem para reveillom.unipazdf@gmail.com ou
whatsapp (61) 99818-2860. As reservas estarão asseguradas após envio do comprovante de
pagamento.



Ficarei hospedado na suíte coletiva ou no quarto coletivo. O que devo levar? As acomodações
são simples. Cada cama tem um travesseiro e 2 lençois. Você pode levar roupas de cama, materiais de
uso pessoal/higiene e toalha de banho. Os quartos e suítes são todos coletivos e não possuem chave.
Nos quartos há armários, você pode levar cadeado com chave para guardar seus objetos pessoais.
Recomendamos não trazer objetos de valor. A segurança nos quartos será feita por todos nós, por meio
de autogestão. Vamos cuidar de tudo e de todos juntos, ok?



O que inclui no valor de R$ 40,00 referente ao camping? O valor do camping é um valor
individual, para que as pessoas possam se acomodar no local. Você deve levar a sua própria barraca e
tudo mais que desejar em termos de objetos de higiene e de uso pessoal. Crianças até 12 anos pagam
R$ 20,00. O café da manhã do dia 01/01 está incluído.

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
 Posso levar bebida alcoólica? Bebidas alcoólicas não serão incentivadas, mas abrimos exceção
para quem quiser levar o seu espumante.


Posso levar alimentos de minha preferência? Sim. Leve os alimentos de sua preferência.



Terá lanche e ceia? Sim. No final da tarde será servido um lanche. A ceia será servida por volta
das 22 horas.



Haverá café da manhã? Sim. O café da manhã estará disponível das 8 às 10 horas da manhã do
dia 01/01 no Refeitório - que fica na parte superior da UNIPAZ, junto ao alojamento. Aqueles que
pagaram qualquer tipo de acomodação (suíte coletiva, quarto coletivo ou camping) terão direito
ao café e aos que não fizeram, deverão contribuir com R$20 para partilhar desse momento
conosco.

ATRAÇÕES
 Quais as atrações? Teremos banda, dança circular, dança cigana, tai chi chuan, consultas
holísticas e terapêuticas, feirinha de artesanato, espaço para crianças, fogueira, cachoeira e o
momento da passagem de ano no Sino da Paz Mundial.
Acompanhe no site www.unipaz30anos.org e facebook unipazdf e unipaz30anos
VOLUNTARIADO
 Como faço para ser voluntário? Temos várias formas de voluntariado. As vagas são limitadas.
Caso tenha interesse em ser voluntário, entre em contato com Elza pelo e-mail
projetos@unipazdf.org.br

ESTACIONAMENTO
 Terá lugar para estacionar dentro da UNIPAZ? Sim, porém temos limitação de vagas. Os
carros não poderão circular nos espaços reservados para a festa.
Em frente ao portão da UNIPAZ (na área externa) tem espaço para estacionamento.
SEGURANÇA
 A UNIPAZ é um grande espaço e pode ser explorado com mais segurança durante o dia. Pedimos
aos participantes que durante a noite, optem por ficar junto conosco no local escolhido para o
evento – teremos iluminação e segurança disponível para todos – e precisamos que todos nós
estejamos juntos para que tudo ocorra do melhor modo possível.
Encarecemos que todos atendam e respeitem a sinalização e orientações.
DÚVIDAS
 Caso tenha ficado alguma dúvida, sugestão ou incômodo, fale conosco pelo e-mail
reveillom.unipazdf@gmail.com
“O coração que está em Paz vê uma festa em todas as aldeias” Provérbio Hindu

