Women in Action, Congresso Internacional dos MMulher
5-8 Setembro 2014, Schwäbisch Gmünd, Alemanha

Formulário de Inscrição
Por favor preencham um formulário por pessoa!
Apelido ................................................................ Nome .........................................................................................
Morada ......................................................................................................................................................................
C. Postal ……….……. - ………… Localidade ................................................ País ...........................................................
Data Nascimento ................................................

Feminino

Masculino

Telefone e/ou Telemóvel ..........................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................
União ...................................................................
Os participantes serão alojados em 3-4 quartos no local. A maior parte dos quartos têm suite com WC e duche, alguns
têm suite com WC mas o duche é partilhado.

Desejo participar no Congresso EUD MM com tudo incluído no valor de €190.00*. (“Tudo Incluído” = congresso
inscrição, alojamento, alimentação)
Pagarei a minha taxa de inscrição de acordo com as instruções de pagamento da minha União.
*preço especial para a Bulgária, Portugal, Roménia, Espanha: € 150.00 por pessoa. (Atenção! 30€ são comparticipados
pela União, perfazendo os 120€ que foram divulgados anteriormente)
Desejo participar no Congresso EUD MM com hotel ou alojamento particular pelo valor de €108.00.
Diária e taxa de inscrição para todos os dias do Congresso e alimentação, exceto pequeno-almoço. Alojamento custeado
e marcado pelo próprio!
Solicito ajuda à União para fazer reserva de alojamento. O pedido de alojamento deve ser feito, no máximo, até
dia 20 de fevereiro para assegurar um lugar.
Desejo inscrever-me apenas para  Sexta-feira  Sábado  Domingo  Segunda-feira por €40.00 / por dia ou
por parte do dia, incl. Inscrição no Congresso e alimentação exceto pequeno-almoço.
Viajarei de  avião comboio  autocarro  carro.
Preciso de transporte a partir de/para o aeroporto de Estugarda* ……………………………………………

 Sim / Não

Hora de Chegada: …………………………………
Hora de Partida: …………………………………………………….
* Será organizado um transfer a partir de e até ao aeroporto de Estugarda na sexta-feira, 5 de Setembro e na segundafeira, 8 de Setembro por €5.00/viagem. Se precisam de transporte, por favor enviem-nos a vossa informação de viagem
completa, incl. hora de chegada e partida, assim que possível, mas no máximo até 20 de Julho!
Seguro de Viagem: cada participante deve tratar do seu seguro! Pesquisem seguros de saúde para viagens
internacionais. Se já não têm, devem providenciar um.
Todas as refeições são vegetarianas. 1ª refeição: jantar de Sexta. Última refeição: almoço de Segunda
Necessidades alimentares especiais: ........................................................................................................................
As línguas oficiais do congresso são o Inglês/Alemão.  Não preciso de tradução.
 Preciso de tradução
para:  Francês  Russo  Português  Espanhol  Italiano  Checo/ Eslovaco  Romeno  Búlgaro.

Data .....................................................................
Inscrevam-se o mais rapidamente possível – O espaço é limitado!
Enviem este formulário para a vossa União / antes do dia 31 de Maio, 2014.
Podem encontrar os endereços no site www.women.eud.adventist.org/women-in-action

