El Gibor Agência de Viagens e Turismo LTDA
Procedimentos Passo a Passo para Inscrição
Será um prazer tê-lo (a) conosco em nossa caravana, e para seu maior conforto
elaboramos este documento com todos os procedimentos e um passo a passo de
como efetuar o preenchimento correto da documentação.
Inicialmente os documentos devem ser enviados por e-mail ou fax e
posteriormente enviados via correio (até 07 dias após a inscrição).
Abaixo seguem todas as explicações:
1. Ficha de Inscrição – Ela dever ser preenchida com letra legível em todos os
campos, inclusive preenchida a forma de pagamento – atentando-se para as datas
pré-determinadas e opções oferecidas – no final deve ser assinada e datada.
2. Contrato de aquisição de Viagens Internacionais – Deve-se rubricar todas as
folhas e efetuar o preenchimento completo da última página (nome do
contratante, assinatura, CPF e data).
3. Termo de Responsabilidade e Risco – Rubricar a primeira folha, assinar e datar a
segunda. (Não assinar o campo das testemunhas).
4. Cópia do CPF e do RG – É importante observar a data de emissão do RG, é uma
exigência da El Gibor que ele tenha 10 anos ou menos de expedição.
5. Cópia do Passaporte – Caso ainda não possua o passaporte, você não estará
impedido de efetuar a sua inscrição, contanto que envie a cópia via e-mail ou
correio até 60 dias antes da viagem. Caso já o possua é importante também
verificar que ele tenha validade mínima de 6 meses após a data do término da
viagem. É impreterível que seja colorido tanto por e-mail quanto para o envoi via
correio.
6. Ficha médica – É necessário o preenchimento total dos dados. Não é necessário
que um medico preencha.
É de suma importância que todos estes itens sejam seguidos a risca, assim
a documentação estará regularizada e em ordem.
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El Gibor Agência de Viagens e Turismo LTDA
Após o envio inicial da documentação escaneada para conferencia de nossos
atendentes, estes itens a seguir devem ser enviados em 02 vias originais:
Ficha de inscrição, O Contrato de aquisição de Viagens Internacionais e O Termo de
Responsabilidade e Risco.
Endereço:
A/c Atendimento – El Gibor Agência de Viagens
Rua dos Academicos 6, sala 305 – Piratininga
Niterói – Rio de Janeiro
CEP: 24350-400
Observações importantes: Os documentos citados nos itens 2 e 3 não podem sofrer
nenhum tipo de rasura no seu preenchimento. É importante que TODOS os
documentos citados nos itens 1,2 e 3 sejam preenchidos a caneta PRETA ou AZUL.
Qualquer dúvida a nossa equipe estará sempre pronta para lhe atender via
Telefone, Skype e e-mail.
Telefone: (21) 2619-2913
E-mail: gabriel@elgibor.com.br
Skype: Elgiboroperadora
E-mail: atendimento2@elgibor.com.br ou Contato@elgibor.com.br
Funcionamento: Seg. a Sex. – 09:00 as 18:00
Agradecemos a sua compreensão e atenção, e esperamos que esta viagem seja
uma benção em sua vida espiritual, material, intelectual, e que realmente seja um
marco. Que o Senhor lhe abençoe grandemente.
Atenciosamente,
Equipe El Gibor
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