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Acção de Formação 
Espaços de Jogo e Recreio: Nova Lei, Novas Normas – o que vai mudar? 

Barcelos, 23 de Junho de 2016  
Horário: das 9h30 às 17h30 (7h) 

Formulário de Inscrição (Preencher com computador ou LETRA DE IMPRENSA) 

Dados do Participante: 
Nome: 

Telefone fixo: 

Telemóvel pessoal:  

Email de contacto: 

Habilitações / Área de Formação: 

Cargo / função que ocupa:

Dados para facturação: 
Nome da Entidade: 

NIF : 

Morada : 

Código postal: 

Nome do interlocutor: 

Telefone do interlocutor (caso não seja o 
participante) 
Email do Interlocutor (caso não seja o participante) 

Dados para Pagamento: 
Tipo de inscrição (pagamento antecipado / normal)

Confirmo que li e aceito as condições de 
participação: (colocar uma cruz) 

Data da Inscrição:  
Valor da inscrição sem IVA (em €): 

Valor total a pagar (em €)

Tipo de pagamento (envio de comprovativo)
Indique se é participante único ou se há outras 
inscrições para a mesma entidade 
Indique o nome dos participantes a incluir na mesma 
factura 
Se é beneficiário de desconto no âmbito duma
parceria indique o seu código 
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Condições de participação 

Inscrição com 

Pagamento antecipado 

até 16 de Junho * 

Sócios da APSI com 

pagamento 

até 21 de Junho * 

Inscrição Normal 

a partir de 17 de Junho 

Investimento 60 € + IVA 75 € + IVA 

Taxa de IVA: 23%

Estes valores incluem documentação de apoio e certificado de participação. 

* Data de recepção do comprovativo do pagamento.

As inscrições são consideradas por ordem de chegada e confirmadas com o pagamento do valor total. 

As facturas são emitidas a pronto pagamento. 

Para colaboradores da mesma entidade, será feito um desconto de 10% na inscrição do 2º participante apenas quando 
a inscrição for recebida acompanhada do comprovativo do pagamento, até uma semana antes da data do início da 
acção (não cumulativo com outros descontos) 

Desistências: 15 dias úteis ou mais antes da data da acção: reembolso de 70% do valor pago; 6 a 14 dias úteis antes: 
reembolso de 40%; com 5 dias úteis ou menos de pré-aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso. 

Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta acção caso não haja um número suficiente de inscrições que a 
viabilizem; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afectados a outra acção de formação (a acordar com o 
cliente)  

Dados de pagamento:  IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 - SWIFT/BIC BBPIPTPL 

Enviar o comprovativo de pagamento para: info@h-menezes.pt 
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