CAMPUS – ÉVORA MONTE – PORTUGAL
INSCRIÇÃO para os Cursos da “Convergência na Consciência” no Campus IAC – Maio de 2015
Por favor, preencha com letra MAIÚSCULA e LEGÍVEL e envie para o Fax (+351) 268 950 053; ou por email: campus@iacworld.org

Nome completo __________________________________________________________________________________________________
Nome para o Crachá
Morada________________________________________________________________________________________________________
Código Postal_______-____ Localidade ______________ ________________País ____________________________________________
Email _____________________________________________ Telef.. _____________________ Telm. ___________________________
Centro Educacional: __________________________ Profissão: ______________________________ Sexo:

Feminino

Masculino

Nacionalidade: ________________________________________ País de Nacimento: ________________________________________
Selecione idiomas falados: Português

Espanhol

Inglês

Curso mais avançado feito na IAC: _________________ _____________
Selecione todos os que se apliquem:
Avançado 2
Professor de Conscienciologia
Voluntário da IAC

Tenepessista

Vegetariano

Ressonador

- Os Preços dos cursos incluem:
• Praxis Multidimensional: Retrocognições (25, 26 e 27 de Maio): o curso em si, transporte (entre o Hotel e o Campus durante o curso),
hospedagem (2 noites – 25 e 26 de Maio) e alimentação durante o curso (pequeno almoço, almoço e jantar).
• Acoplamentarium: (20 e 21 de Maio): o curso em si, transporte (entre o Hotel e o Campus durante o curso), hospedagem
(1 noite – 20 de Maio incluindo almoço e jantar), pequeno almoço e almoço dia 21.

1. Inscrição no Praxis Multidimensional: Retrocognições e Acoplamentarium
P ☐	
 Praxis Multidimensional Retrocognições (€ 465) + Acoplamentolarium (€ 260)
☐	
 Inscrição antes de 30 de Abril (desconto de €50):
☐	
 Inscrição antes de 30 de Março (desconto de € 90):
☐	
 Estadia em quarto individual (para Praxis Multidimensional Retrocognições e Acoplamentarium) – sujeito a
disponibilidade do hotel – adicione € 75 ao seu total e escreva à direita o valor que está a pagar.

€ 725,00
€ 675,00
€ 635,00

€ ______
2. Inscrição no Praxis Multidimensional:Retrocognições
☐ Praxis Multidimensional Retrocognições (€ 480)
☐	
 Inscrição antes de 30 de Abril (desconto de € 40):
☐	
 Inscrição antes de 30 de Março (desconto de € 80):
☐	
 Estadia em quarto individual (para Praxis Multidimensional Retrocognições ) – sujeito a disponibilidade
do Hotel – adicione € 50 ao seu total e escreva, à direita, o valor que está a pagar:

2 € 480,00
5 € 440,00
0 € 400,00
)
:
€______

3. Inscrição no Curso Acoplamentarium

☐ Acoplamentarium(€ 270)
☐	
 Inscrição antes de 30 de Abril (desconto de €10):
☐	
 Inscrição antes de 30 de Março (desconto de € 20):
☐	
 Estadia em quarto individual (para Acoplamentarium) – sujeito a disponibilidade do hotel – adicione € 25 ao seu

€ 270,00
€ 260,00
€ 250,00

total e escreva à direita o valor que está a pagar.
€ ______

Herdade da Marmeleira, EN 18 Km 236, Évora Monte - PORTUGAL
campus@iacworld.org – Telefone: (+351) 268 959 148 – Fax: (+351) 268 950 053

CAMPUS – ÉVORA MONTE – PORTUGAL
Forma de Pagamento
Pagamento a pronto:
MultiBanco
Dinheiro
Transfª Bancária conta nº: 0010 0000 32869380002 14
IBAN: PT50 0010 0000 32869380002 14
TB precisa apresentar talão comprovativo .
ch. nº. ________________________ Valor_________
Cartão de crédito: Visa ou Mastercard
Nº do cartão: _________________________________
Data de Validade ___/___/_______ Valor: ______________
Código (últimos 3 dígitos, no verso do cartão): ___________
Assinatura: _______________________________________

Pagamento em parcelas :
Ch. nº. ______________________ Banco_________ Data :
_________________Valor: _________________.
Ch. nº. ______________________ Banco_________ Data :
_________________Valor: _________________.
Ch. nº. ______________________ Banco_________ Data :
_________________Valor: _________________.
Recibo:

Observações importantes:

ü Caso exista alguma dúvida, por favor, contacte o Coordenador do Centro ü Elección de habitaciones para Praxis: Se hará lo posible para atender
Educacional mais próximo, ou directamente o Campus.
pago. Até 20 de Abril é de 50%. Para cancelamento após essa data, não
existirá qualquer reembolso.

las peticiones de los alumnos en relación a las habitaciones (dobles o
individuales), más no podemos garantizar que su elección esté
disponible. Los primeros alumnos en inscribirse serán los que tengan
preferencia. Podrá ser requerido un cargo adicional.

ü A IAC reserva-se o direito de determinar se uma pessoa pode ou não

ü Si desea compartir la habitación con un estudiante en particular, por

ü Para cancelamento: até 30 de Março o reembolso é de 100% do valor

participar nos cursos, assim como o direito de determinar se um
participante pode ou não continuar na actividade em que participa.

ü Participantes com idade inferior a 18 anos deve apresentar uma

favor, escriba su nombre aquí:
________________________________________________________

autorização, por escrito, dos encarregados de educação para participar de
qualquer actividade.

ü Programe a sua chegada: Recomenda-se que chegue a Portugal pelo
menos um dia antes do início do evento/curso do qual participará. Isto
assegurará que nenhum imprevisto o impeça de chegar pontualmente
para o início do curso.
✓ Não será servido nenhum tipo de refeição especial individualmente, uma
vez que a ementa será escolhida de forma a se adequar aos objectivos do
curso. Uma ementa vegetariana está disponível para aqueles que a
solicitarem. Contacte-nos para maiores informações.

Li atentamente as informações contidas nesta ficha e estou totalmente de acordo com as regras do(s) curso(s).

Assinatura do aluno: ________________________________________________________ Data: _____de _______________/________
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