TEMPORADA DE VERÃO
Sede Litorânea

2017 - 2018

REGRAS DAS ETAPAS DE INSCRIÇÃO
O sorteio da temporada 2017/2018 na Sede Litorânea ocorrerá da mesma forma que no ano anterior,
em três (03) etapas, por isso solicitamos a atenção dos associados. A primeira etapa compreende de 18
de setembro a 10 de outubro, a segunda de 16 de outubro a 07 de novembro e a terceira de 13 de
novembro a 05 de dezembro. Cada etapa haverá um período de inscrição e uma data de sorteio. Leia
abaixo as condições/regras de cada uma:
ETAPA 1
• Período de Inscrição: 18/09/2017 a 08/10/2017
• Data de sorteio: 10/10/2017
Nesta etapa todos os associados deverão se inscrever de 18 de setembro a 08 de outubro através do
sistema de reservas online da APMP, mediante login e senha do acesso restrito da Associação (www.apmppr.org.br). Cada associado poderá se inscrever em apenas um ÚNICO PERÍODO DE OCUPAÇÃO
(conﬁra acima os períodos disponíveis).
Na data de 10 de outubro de 2017 será realizado o sorteio e os associados que não forem contemplados entrarão na lista de espera do período selecionado na inscrição, conforme a ordem de sorteio.
ETAPA 2 – PERÍODOS REMANESCENTES
• Divulgação das vagas remanescentes: 11/10/2017
• Período de Inscrição: 16/10/2017 a 05/11/2017
• Data de Sorteio: 07/11/2017
Nesta segunda etapa, os associados poderão se inscrever de 16 de outubro a 05 de novembro de 2017,
também por meio do sistema de reservas online da APMP, apenas nos PERÍODOS COM VAGAS REMANESCENTES. Tais períodos serão divulgados pela APMP, por meio do seu portal institucional, na data
de 11 de outubro de 2017. O associado, como na etapa anterior, deverá escolher apenas um ÚNICO
período remanescente. Os membros que não forem contemplados nesses períodos remanescentes
entrarão em lista de espera, conforme a ordem do sorteio.
Para oportunizar que mais associados possam utilizar a sede na temporada de verão, o sorteio da
segunda etapa, que ocorrerá no dia 07 de novembro de 2017, será divido em dois momentos. O primeiro será com os associados que não participaram da primeira etapa e os que se encontram na lista de
espera da mesma etapa. Já o segundo, ocorrerá com os associados que foram já contemplados na
primeira etapa e estão buscando a sua segunda opção. Tal divisão se faz necessária para que a
preferência seja dada ao associado que não conseguiu nenhum apartamento, seja por estar na lista de
espera ou por não ter participado da primeira etapa.
Importante: O associado não pode se inscrever em períodos com lista de espera, caso isso ocorra a
inscrição será considerada inválida.
ETAPA 3
• Data de divulgação geral: 09/11/2017
• Período de Inscrição: 13/11/2017 a 03/12/2017
• Data de Sorteio: 05/12/2017
Nesta última etapa, o associado poderá se inscrever de 13 de novembro a 03 de dezembro de 2017,
através do sistema de reservas online da APMP, em TODOS OS PERÍODOS. No dia 09 de novembro
será divulgado em nosso portal o resultado geral do sorteio, com a primeira e a segunda etapa. Nesta
terceira etapa, o associado pode se inscrever tanto nos períodos que ainda possuem vaga remanescente, quanto nos períodos que estão com lista de espera. O sorteio ocorrerá no dia 05 de dezembro
e será de forma única, todos os associados concorrendo de igual maneira em cada período inscrito. O
associado deverá fazer sua inscrição optando por um ÚNICO PERÍODO DE OCUPAÇÃO.
Após o resultado desta etapa, caso ainda existam apartamentos disponíveis, a ocupação ocorrerá
conforme solicitação pelo sistema online de reserva. De igual maneira será procedido com relação a
lista de espera, o associado tendo interesse em entrar em alguma lista de espera, após a terceira etapa,
isso ocorrerá conforme sua solicitação no meio de inscrição já mencionado.

