Pretendo inscrever-me no Workshop

Quem sou e o que quero?
com Franz Ruppert, 19 e 20 de junho de 2020, Lisboa
Envie a ficha, de preferência, como anexo ao email!
Please send this form attached to an email!
Dados Pessoais Personal Information
Nome
Name
Tel/Tlm
Phone/Mobile
Segundo participante (do casal), se houver Second participant (of a couple)
Nome
Name
Tel/Tlm
Phone/mobile
Participação (indique por x) Participation in
Sexta, dia 19
Friday
Sábado, dia 20
Saturday
Com constelação. Damos prioridade a residentes em Portugal.
With constellation. Priority is given to residents in Portugal until 31st of May.
A conferência é gratuita e não precisa de inscrição.
The talk on Friday evening is free of charge, no need to register.
Dados para o Certificado de Participação, caso queira
Data for Participation Certificate, if you want one
Data de nascimento
Date of birthday
Naturalidade
Place of birth
Nacionalidade
Nationality
Caso queira participar enquanto formando/a, por favor indique aqui (acresce IVA de
23% sobre o valor de participação)
(Not relevant for people outside Portugal)
Pagamento Payment
Transferência para / Transfer to Bank account IBAN PT50 0035 0045 0001 6761 4005 1 (Thomas Riepenhausen)
ou via MBWay to 965 027 223
Data da transferência
Date of bank transfer
Montante (€) Amount (€)
Dados para o recibo Information for Receipt
Número de Contribuinte
Fiscal number
Finalização (dispensável se enviado como anexo a email)
Declaro que apresento condições de saúde adequadas para participar nesta terapia de grupo.
I declare that my health permits me to participate in this group therapy.
Data
Assinatura
Date
Signature
Em caso de desistência até duas semanas antes do evento será devolvido 50% do montante de participação
e 100% do montante de constelação. As inscrições podem ser transmitidas para outras pessoas.
In case of desistance up to two weeks before the event 50% of the amount for participation and 100% of the amount of
constellation will be refunded. Registrations can be transferred to other people.

É favor enviar para: thomasriepenhausen@gmail.com

