
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

II ENCONTRO DE OBSERVAÇÃO DE AVES DOS AÇORES 

Nome

Morada

Data de Nascimento Entidade

Habilitações LiteráriasProfissão

TelemóvelTelefone

E-mail

Está associado a alguma empresa de animação turística?

Sim Não Se sim, qual?

Inscreve-se em

workshop ilustração científica workshop fotografia de aves

saídas de campo para observação de aves A saídas de campo para observação de aves B

documentário painho monteiro sessão de palestras A

(1) Mais informações sobre o jantar de convívio, nomeadamente, preço e local, a disponibilizar brevemente.
     É necessário efetuar a inscrição e pagamento até 2 dias antes do evento. 
     A inscrição no jantar só é confirmada após receção do comprovativo de pagamento.

sessão de palestras B jantar de convívio (1)

kit de ilustração | 15€



Pagamento

Nome

Morada

Código Postal Localidade

Contribuinte

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

II ENCONTRO DE OBSERVAÇÃO DE AVES DOS AÇORES 

Numerário (entregue na sede da ART)

à ordem de ART | Associação Regional de Turismo (2)

Cheque nº sob o banco

Transferência bancária para o NIB 0059 0001 2062 60 00073 69, com a referência EOAA

Dados para emissão da fatura (obrigatório para quem se inscreveu no jantar)

Desejo usufruir do desconto de viagem da SATA LPROM (correspondente a 50% de desconto sobre a tarifa normal)

para viajar da ilha para a ilha Terceira

Data da inscrição Data da receção

para mais informações:
ART | Associação Regional de Turismo
Ana Carvalho | formacao@artazores.com
telefone | 295 216 480 | telemóvel | 910 021 584
Rua da Palha, 32/34 | 9700 - 144 Angra do Heroísmo

(2) Pode enviar por CTT, entregar na sede da ART ou efetuar depósito em qualquer agência da CEM | Caixa Económica da Misericórdia na conta 
com NIB indicado acima. Em caso de depósito, favor enviar cópia do talão de depósito para formacao@artazores.
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