FICHA DE INSCRIÇÃO NO XIV ENCONTRO NACIONAL NAR-ANON
Dias 09,10 e 11 de novembro de 2018

Salvador-BA

Hotel Stella Maris

Nº da inscrição .........Data: .... / .............. / 2018
Para uso do Comitê Organizador

1 - DADOS PESSOAIS (Favor preencher todos os campos)
Nome completo: ..................................................................................................................................
Nome no Crachá: ........................Grupo: ........................................Área/estado: ................................
Endereço:............................................................................................................................................
Cidade/Estado: ................................................................................CEP: ................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Nº do RG e órgão expedidor .................................................... CPF....................................................
Telefone fixo ................................. Telefone celular .............................................................................
Membro do Nar-Anon: SIM (

)

NÃO (

) - Tamanho da camisa: P( ) M ( ) G ( ) GG ( )

2 - PREÇO DA INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO
( ) A vista - R$ 250,00
( ) Em 3 parcelas de R$ 100,00 (as 2ª e 3ª parcelas devem ser depositadas 30 e 60 dias após o
pagamento da 1ª. Depósitos devem ser feitos no BRADESCO –Agência 3002 Conta Poupança 1007109-7

3- HOSPEDAGEM
Hotel Stela Maris – Praça Stela Maris, 200 - Telefone: 55 (71) 3413-0000. Fax.: 55 (71) 3413-0238
E-mail: eventosstella@solexpress.com.br Site: www.solexpress.com.br

Apartamento duplo: R$ 479,30 (por pessoa

Apartamento triplo: R$ 441,50 (por pessoa)

•

Estes preços cobrem as despesas individuais de hospedagem, com pensão completa, durante o período do
evento. (do jantar de sexta ao almoço de domingo)

•

As reservas de hospedagem deverão ser efetuadas, pelo inscrito, diretamente com o hotel, mediante
apresentação do número de inscrição que só será emitido pelo Comitê Organizador, após o pagamento integral
ou da 1º parcela do valor da inscrição. De posse de seu número de inscrição entre em contato com o hotel e
faça sua reserva.
RESUMO - Para participar do XIV ENCONTRO NACIONAL, siga os seguintes passos:

1- Envie esta ficha com todos os campos preenchidos, juntamente com o comprovante de pagamento
integral ou da 1ª parcela, para o Comitê Organizador, pelo fax (21)2263-6595 ou através do e-mail:
encontronacional2018@naranon.org.br

2- Após a comprovação de pagamento integral ou da primeira parcela, informaremos seu número de
inscrição por carta, e-mail ou telefone.

3- De posse de seu número de inscrição entre em contato com o hotel e faça sua reserva.

