Programa

O Clube de Colecionadores Cidade de Viseu convida-o a estar presente neste IV ENCON-

TRO INTERNACIONAL DE COLECI-

09h00—Receção dos participantes

ONADORES CIDADE DE VISEU de

10h30—Cerimónia de abertura

modo a conseguirmos em conjunto:

12h30—Encerramento para almoço

Divulgar e incentivar o hobbie do
colecionismo

IV ENCONTRO
INTERNACIONAL DE
COLECIONADORES
CIDADE DE VISEU

14 de Setembro de 2013
14h30—Reabertura do encontro
17h00—Cerimónia de entrega de prémios
18h00—Encerramento

Contactos:
Bairro Quinta da Carreira - Rua Rainha Santa
Isabel — Lote 52, 1º Dtº A Frente
3500-175 Viseu
Telml: 910880707
email: colecionadores.viseu@gmail.com

Das 9h às 18h
Coordenadas de localização da Escola Secundária Viriato: Coordenadas GPS. 40.657440

, -7.921420. N 40° 39' 26.78" , W 7° 55'
17.11"
Localização: Junto ao Continente e Staples
de Viseu (Centro)

Escola Secundária
Viriato



Não □



A ficha de inscrição poderá ser fotocopiada
Aos colecionadores estrangeiros o valor da inscrição será devolvido no dia
do encontro.



A or g an i za ç ã o d ec l in a qu a l qu er res p ons ab il i d ad e p er an te o incumprimento das Normas
constantes no presente Regulamento;
O incumprimento do horário estabelecido, o abandono prévio do que o programado, por motivo injustificado ou qualquer outra infração do presente
Regulamento impede o participante de participar no ano seguinte, reservando-se a organização ao direito de suspender de imediato, a sua
presença no Encontro em curso.
Os casos omissos serão resolvidos pela organização.

IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE COLECIONADORES CIDADE DE VISEU





Sim □



As inscrições para sócios, com
quotas em dia, são grátis e para
os restantes colecionadores 5
euros
A cada inscrição corresponde
apenas uma mesa

Mesa



Disposições Finais

FICHA DE INSCRIÇÃO



Nome _____________________________________________________________________________________



A inscrição é feita através de ficha
que se envia anexa ao presente Regulamento, a qual deverá ser entregue, devidamente preenchida, juntamente com o comprovativo de pagamento até ao dia 30 de Junho de
2012;
As inscrições são limitadas ao espaço
disponível para a realização do Encontro;
As inscrições poderão ser remetidas
por e-mail ou por correio, para os contactos mencionados no present e Folheto/Ficha de Inscrição.

Morada ______________________________________________________ C. Postal _____________________



Data de Nascimento ______/______/______ Coleções _____________________________________________

Inscrições

Obrigações

A decoração, limpeza e segurança do espaço durante todo o Encontro, é da responsabilidade de cada
colecionador.

É proibido expor materiais fora dos respetivos espaços, assim como qualquer tipo de publicidade,
sem a autorização da organização;

Os participantes selecionados não podem ceder a
qualquer titulo, o seu direito de espaço;

O envio ou entrega da Ficha de inscrição implica a
aceitação de todas as cláusulas deste Regulamento.

0061 0050 00554792500 44 (BANCO BIG)

Condições

No local será cedido apenas o espaço para o material em exposição;

A organização não se responsabiliza
por possíveis danos, furtos ou prejuízos que possam ser causados por terceiros.

E-mail ______________________________________________________ Telem ________________________

A montagem e decoração das mesas deverá ser efetuada até às
10h00. A desmontagem deverá ocorrer a partir das 18h00.

Assinatura ___________________________________________



PAGAMENTO APENAS ACEITE POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA O NIB :

Montagem e Desmontagem

Critérios de Apreciação e Avaliação

A seleção das inscrições será feita pela data de receção;

Os prémios de presença só serão entregues aos
participantes que permaneçam desde o inicio até
ao encerramento do Encontro. As exceções serão
tratadas e definidas pela organização.

A organização é livre de recusar as inscrições que
entenda não se ajustarem ao carácter do Encontro,
ou que por qualquer motivo sejam consideradas inconvenientes.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, com letra bem legível.

REGULAMENTO

