FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

– FORMAÇÃO

EXPROPRIAÇÕES POR UTILIDADE PÚBLICA 11 MARÇO 2022

e o Regime Geral de Prevenção da Corrupção

PREÇOS
140,00€ POR PARTICIPANTE (ISENTO DE IVA)
119,00€ POR PARTICIPANTE COM CARTÃO D&D (ISENTO DE IVA)
INCLUI: Documentação do Evento e Certificado Participação enviado via email (em PDF) Vídeo total da formação
COMO PROCEDER AO PAGAMENTO (Enviar comprovativo: contabilidade@debatesediscursos.pt)

Conta: IBAN. PT 50 0018 0003 2737 9304 0209 1 SANTANDER TOTTA
Conta: IBAN. PT 50 0035 0310 0003 7910 4308 1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Por Cheque | à ordem de DEBATES & DISCURSOS, LDA
Rua Dom Lopo de Almeida, n.º 97 – 4300-304 Porto
Pagamentos Internacionais | Todos os pagamentos provenientes do estrangeiro apenas serão aceites por
transferência bancária, e as despesas deste procedimento serão da responsabilidade do emitente, através
de qualquer um dos IBAN’S

PARTICIPANTES
Nome e Apelido

Telefone

Email

Nome e Apelido

Telefone

Email

Nome e Apelido

Telefone

Email

Nome e Apelido

Telefone

Email

Nome e Apelido

Telefone

Email

Nome e Apelido

Telefone

Email

FATURAÇÃO
Empresa

NICP|NIF

Morada

Telefone

Código Postal

Fax

Email

TERMOS E CONDIÇÕES | REGRAS DE INSCRIÇÃO | VALIDAÇÃO DE
INSCRIÇÕES
- Os lugares estão limitados há disponibilidade da sala em caso de
sobrelotação, as inscrições serão consideradas por ordem de entrada de
registos e de pagamento.
- Todas as Inscrições serão consideradas válidas após a receção por parte
dos serviços de Debates & Discursos, Lda, sejam elas através de fax, email
ou através das inscrições imediatas (online)
- O pagamento das inscrições deverá ser efetuado de acordo com a nossa
política de cancelamentos/Despesa Administrativa (abaixo).
Caso pretenda realizar o pagamento no local, apenas aceitaremos, caso
haja disponibilidade de lugares. Em caso de ter efetuado a inscrição e
independentemente de ter não ter efetuado o pagamento, o inscrito (a)
está sujeito à cobrança da taxa/Despesa administrativa.
MESMO SEM PAGAMENTO, será considerada a inscrição, e a mesma terá
de ser paga dentro dos prazos estabelecidos sujeitando-se o(s)
inscrito(os) ao cumprimento da nossa política de cancelamentos e da
despesa Administrativa.
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES | DESPESA ADMINISTRATIVA
PARA TODOS OS EVENTOS POR NÓS REALIZADOS
- Para todos os eventos por nós realizados, independentemente de ter
pago ou não nos prazos estabelecidos, designados para cancelamentos
haverá uma Despesa Administrativa que será cobrada sob o índice de
50% do valor de Inscrição para o evento em questão.
- Quando qualquer evento inclua o Almoço (com preço anunciado e
mesmo sendo de opção, caso selecione o almoço) salientamos que neste
caso será sempre cobrado o valor do almoço indicado para o evento em
questão, independentemente do cancelamento da inscrição, dado ser
um compromisso nosso perante o local de realização do mesmo.
- Os cancelamentos realizados nos 5 Dias (Úteis) antecedentes ao evento
serão faturados a 100%.
NÃO COMPARÊNCIAS
Não Comparências à data de início do evento, sem prévio Cancelamento
por email, fax ou por escrito, implicarão o pagamento total (100%) da
inscrição.
SUBSTITUIÇÕES
Caso o Participante pretenda substituir a sua inscrição por outro
participante, será possível mediante comunicação à Debates & Discursos,
até 12 horas antes do evento.
- O pagamento das inscrições deverá ser efetuado de imediato após a
nossa confirmação (caso as exceções e comunicado à Debates &
Discursos, Lda), para que a inscrição seja considerada válida, se a mesma
for feita a menos de 72 horas do evento, o participante sujeita-se à
disponibilidade de lugares, independentemente de ter efetuado o
pagamento.
- Os cancelamentos das inscrições, independentemente de terem sido
confirmadas ou não pela Debates & Discursos, pagas ou não por quem
efetuou a inscrição, deverão ser comunicados à Debates & Discursos
através
dos
emails:
info@debatesediscursos.pt
ou
geral@debatesediscursos.pt ou ainda através do telefone: 22 401 67 64
ou fax 22 401 98 60, sujeitando-se o(os) inscrito(os) à nossa Politica de
cancelamentos e taxa/despesa administrativa descritas anteriormente.

OBS. /Colocar as suas preocupações/questões, de forma a enriquecer o conteúdo da formação

(X). Desde já, dou(amos) autorização para o tratamento dos dados aqui expostos para fazer face à(as) inscrição(ões), aliás facto fundamental para faturação e
emissão do diploma de participação, podendo estes servirem para a Debates & Discursos, enviar newsletters dos eventos pos Mais que 6 participantes, envie-nos no
rosto do E-mail os Participantes, juntamente com este formulário apenas com os dados de faturação

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO PODER-NOS-Á
(MESMO AOS FINS DE SEMANA) CONTACTAR ATRAVÉS DOS TELEFS.
22 401 67 64 - 917 511 959 – 93 96 77 113
www.debatesediscursos.pt - info@debatesediscursos.pt

