Ficha de Inscrição
1. Até dia 19 de março: Preencha a ficha de inscrição e assine a respetiva autorização. Envie
digitalizada por email (onde conste visivelmente a assinatura do encarregado de educação) ou
entregue em papel no Centro de Jovens (preferencialmente por email).
2. Efetue o pagamento do montante que indicou (prefencialmente por transferência bancária). Nesse
caso, deve enviar o comprovativo como anexo a partir do seu email (e não diretamente pelo banco)
indicando no mesmo email o nome do Pioneiro. Note que os descritivos enviados diretamente pelo
banco obrigam‑nos, na maioria dos casos, a fazer de detetive para chegar ao nome do Pioneiro!
3. A inscrição não está concluída enquanto não receber um email (ou SMS) com a confirmação da
mesma.
Contacto do Encarregado de Educação para recepção da confirmação da inscrição
Telemóvel do Encarregado de Educação:
Email do Encarregado de Educação:

AUTORIZAÇÃO
Eu, __________________________________________________________________________________
(Nome do Encar regado de Educação)

autorizo o meu filho ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(NOME COMPLE TO DO PIONEIR O COMO NO C AR TÃO DO CIDADÃO)

a participar na Peregrinação de Peniche até à Nazaré, entre os dias 23 e 27 de março de 2018.
_____________________________________________________________
(Assinatura do Encar regado de Educação)

Data de nascimento do Pioneiro:

Tamanho da T-Shirt (S/M/L/XL):

Telemóvel do Pioneiro:
NIF do Pioneiro (para efeitos de seguro):
Comprometo-me a pagar junto com a inscrição

(esta informação é confidencial)

 55 € (preço normal)

 Outro montante: _____ € (aquilo que posso dar)

 60 € (preço solidário)

 Não posso pagar nada, mas quero ir.

• Reembolsos: Uma vez fechadas as inscrições, não será reembolsado o valor da inscrição a não ser por
causa grave.
• Quotas: Aproveitamos para recordar que quem ainda não pagou as Quotas (50 €) relativas ao ano
lectivo 2017/18 o pode fazer em conjunto com a inscrição. Mais informações sobre pagamentos e
quotas no site porta-da-europa.schoenstatt.pt
• Email: Rita.Coimbra@Padres-Schoenstatt.pt
• NIB: 0033 0000 4522 9550 620 05 (Millennium BCP)

