
                                                                                             
  

 

Informações da Festa Junina do Colégio La Salle 
 

 

 Data do evento: 25/06/2022 (Sábado) 

 Local: Oasis Eventos / Rodovia Washington Luiz, Km 241,5 sentido Araraquara – Acesso 

pela entrada da Fazenda Embaré. 

 Horário: Das 12hs às 19hs 

 Traje: Junino para as crianças.  

 Atrações: barracas típicas (para venda de produtos alimentícios e bebidas); brinquedos para as 

crianças se divertirem (mediante compra de passaporte que poderá ser utilizado para todos os 

brinquedos); música ao vivo (dupla sertaneja); apresentações de danças dos alunos do Colégio. 

 Mesas: Teremos a disposição das famílias, 100 conjuntos (mesas com 04 cadeiras). No dia 

da festa, as mesas estarão identificadas com o nome do aluno, no local previamente 
escolhido, conforme mapa de salão disponível no momento da compra. 

 Valores:  

 Aluno do Colégio La Salle não paga, deve apresentar documento no dia da festa, a 

entrada será organizada por fila específica para alunos. 
 

 Convites adultos e crianças acima de 10 anos - até 24/06 = R$10,00 
- Convidados de até 10 anos não pagam. 

- No dia do evento (portaria da Oasis): R$ 15,00 
 

 Mesa com 4 cadeiras - até 24/06 = R$ 50,00 (cortesia 02 convites) 

- No dia do evento (portaria da Oasis): R$ 60,00 (sem cortesia de convites) 
 

 Estacionamento: - até 24/06 = R$ 10,00 por carro  
- No dia do evento (portaria da Oasis): R$ 15,00 
 

 Não serão vendidos convites no dia e no local da festa sem a presença do aluno do 
Colégio La Salle ou familiares do mesmo. 

 

 A venda dos ingressos será feita EXCLUSIVAMENTE pela empresa Splendour, nos 
seguintes pontos de vendas nessas datas, horários e locais: 
 

- SPLENDOUR: dias 24/05 até o dia 24/06/2022 - das 9hs às 18hs  
  (Formas de recebimentos: dinheiro, cheque, pix ou no cartão de débito ou crédito) 
   Local:   R. Marechal Deodoro, 1661 - Centro -São Carlos – SP 
   Fone/whats para contato: (16) 3412-8720  

- COLÉGIO LA SALLE: dias 21/06 - das 7hs às 18hs e 22/06 das 11hs às 15hs 
(Formas de recebimentos: dinheiro ou pix) 

   Fone para contato: (16) 2107-5100  

 
- OASIS: dia do evento 25/06/2022  
(Formas de recebimentos: dinheiro, cheque, pix ou no cartão de débito ou crédito) 

Rodovia Washington Luiz, Km 241,5 sentido Araraquara – Acesso pela entrada da Fazenda Embaré 


