FICHA DE INSCRIÇÃO PARA

1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOLOGIA
22 A 24 DE MAIO, 2015 NO CAMPUS IAC, DESPERTÓPOLIS, EVORAMONTE, PORTUGAL
Nome:
Nome para o Crachá:
Endereço:
E-mail:
Cidade/Estado:

Telefone residencial: (

CEP/Código Postal:

País:

Celular: (

País de Nascimento:

)

)

Profissão

Selecione idiomas falados:

 Português,  Espanhol,  Inglês
Inscrições — Preços
Membro IAC de longo-prazo (*)

230 €

Novos Membros IAC (*)

260 €

Aluno regular

280 €

Estudantes (**)

175 €

Estudantes passe diário
(Sexta-feira, 22 de maio)

75 €

Estudantes passe diário( Sábado, 23 de maio)

75 €

Estudantes passe diário (Domingo, 24 de maio)

75 €

(*) Membros IAC:
 Os membros terão de apresentar sua inscrição no programa de membros da IAC Member. Deverão identificar qual a unidade da IAC estão afiliados e quanto tempo são membros.
 Membros de longo-prazo são aqueles afiliados ininterruptamente ao programa por mais de 13 meses, a ser contado a partir
do dia do registro.
 Somente as categorias Básico, ou acima estão contempladas com os descontos acima.
(**) Estudantes devem enviar fotocópia da carteira estudantil ou comprovante de matrícula.
 Pagamento a vista:
 Dinheiro
 Transfª Bancária conta nº: 0010 0000 32869380002 14
IBAN: PT50 0010 0000 32869380002 14
SWIFT/BIC: BBPIPTPL

TB precisa apresentar talão comprovativo.
 ch. nº. ________________________ Valor_________
 Cartão de crédito: Visa ou Mastercard
Nº do cartão: _________________________________

Pagamento em parcelas :
Chs nº.
_______________________________________
Banco_________ Data : _________________
Valor: _________________.
......................................................................................................................

 Paypal

Data de Validade ___/___/_______ Valor: ______________
Código (últimos 3 dígitos, no verso do cartão): ___________
IAC Campus: Herdade da Marmeleira, EN 18 Km 236 - Evoramonte Portugal

IAC CAMPUS
Despertópolis

Fone: + 351 268 959 148
Fax: + 351 268 950 053

Email: campus@iacworld.org

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 A inscrição será efetivada somente após o recebimento do pagamento e da ficha de inscrição assinada. A IAC enviará um email confirmad a inscrição.
 Cancelamentos deverão ser feitos por e-mail e enviados para iac.conferences@iacworld.org. Uma taxa administrativa será cobrada data do cancelamento.
 Taxas administrativas para cancelamento:
 Até 21 de novembro de 2014= 50€
 Entre 22 de novembro de 2014 a 21 de março de 2015= 150€
 Após 22 de março de 2015= não deverão ser esperados reembolsos
 Reembolsos serão processados após o I CIC ou em um prazo de até 3 meses a partir da data do pedido de cancelamento.
 A inscrição para o 1º Congresso Internacional de Conscienciologia - I CIC inclui unicamente sua participação no evento. Despesas com alimentação e hospedagem não estão incluídas na sua taxa de registro.
 Por favor, envie sua ficha de inscrição por fax para o Campus IAC (+351 268950053) ou para o e-mail para:
iac.conferences@iacworld.org
 A IAC reserva-se o direito de determinar se uma pessoa pode ou não participar nos cursos, simpósios e congressos assim
como o direito de determinar se um participante pode ou não continuar na atividade em que participa.
 Participantes com idade inferior a 18 anos deve apresentar uma autorização, por escrito, dos encarregados de educação
para participar de qualquer actividade.
 Confirmo minha inscrição no 1º Congresso Internacional de Conscienciologia — I CIC nos dias 22 a 24 de maio de 2015, no Campus
IAC em Evoramonte, Portugal. Confirmo que li e compreendo toda a informação contida neste formulário de inscrição, e concordo com
todos os procedimentos descritos acima.

Assinatura do participante: _____________________________________________________Data: ______/_____/______

IAC Campus: Herdade da Marmeleira, EN 18 Km 236 - Evoramonte Portugal

IAC CAMPUS
Despertópolis

Fone: + 351 268 959 148
Fax: + 351 268 950 053

Email: campus@iacworld.org

