
  

  

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM NA 

TEMPORADA  
  

APARTAMENTOS/CAMPING  

   

   

Os critérios para classificação seguem a seguinte ordem:  

   

1. Ser associado da APCEF/SC   

   

2. Sem registro: significa que é associado inscrito até 31/12 do ano anterior ao 

início da Temporada e nunca utilizou Apartamento/Camping em 

Temporadas;   

   

3. Registro de ocupação mais antigo - (últimas 4 temporadas): significa que 

não ficou hospedado nas últimas 4 temporadas;   

   

4. Empatando nos critérios 2 ou 3, a preferência é do associado com maior 

tempo de filiação à APCEF/SC;   

   

5. Empatando no critério 4, a preferência é para o associado filiado a 

APCEF/SC lotado no interior.   

   

6. Persistindo o empate, a preferência é do associado mais idoso.   

   

7. Associados filiados em outras APCEFs.   

   

Obs: O tipo de apartamento não é critério de seleção, somente de preferência 

de acomodação.   

   

     

   

    

Aprovado pela Diretoria Executiva em 06 de julho de 2019.  

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em 31 de agosto de 2019. 
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CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM  

FERIADOS PROLONGADOS  

APARTAMENTOS  

   

Obs. a: O tipo de apartamento não é critério de seleção, somente de preferência 

de acomodação.   

   

Obs. b: Serão abertas inscrições para os finais de semana que juntem com feriado 

na sexta-feira ou segunda-feira. As reservas serão por 3 dias.   

   

Obs. c: Para o Camping não há reservas para feriados prolongados.   

     

Os critérios para classificação seguem a seguinte ordem:  

   

1. Para associado da APCEF/SC   

   

2. Sem registro: significa que é associado inscrito até 31/12 do ano anterior ao 

período de seleção e nunca utilizou apartamento em Feriados Prolongados;   

   

3. Registro de ocupação mais antigo (últimos 4 Feriados): significa que não 

ficou hospedado nos últimos 4 Feriados;   

   

4. Empatando nos critérios 2 ou 3, a preferência é do associado com Maior 

tempo de filiação à APCEF/SC;   

   

5. Empatando no critério 4, a preferência é para o associado filiado à 

APCEF/SC lotado no interior.   

   

6. Persistindo o empate, a preferência é do associado mais idoso.   

   

7. Associados filiados em outras APCEFs.   

       

Aprovado pela Diretoria Executiva em 06 de julho de 2019.  

Aprovado pelo Conselho Deliberativo em 31 de agosto de 2019.   
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