Centro de Formação Ambiental
-LisboaLisboa-

FICHA DE INSCRIÇÃO
(preencher com letra bem legível)

CUURRSSO
OSS D
DEE PAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃO
O PÚÚBBLLIICCAA ACCTTIIVVAA
Módulo I:I 24 a 25 Set.
Módulo II:
Módulo III:
II 15 a 16 Out.
III 5 a 6 Nov.
Módulo IV
Módulo V:
IV: 26 a 27 Nov.
V 10 a 11 Dez.
Nota: 15% desconto na inscrição simultânea nos cinco níveis | 10% desconto na inscrição simultânea em três ou mais níveis

Dados Gerais:
Nome __________________________________________________________________ Associado da LPN n.º ________
Sexo M

F

Idade________ Contribuinte n.º __________________ Profissão _______________________________

Morada ___________________________________________________________________________________________
Código-postal ________ - ______ Localidade _________________
Contacto Telefónico ____________________ e-mail _______________________________________________________

Habilitações Académicas:
Ensino Básico

Ensino Superior

Ensino Secundário

Ensino Pós-graduado
Mestrado

Curso____________________________________ Instituição ___________
em_________________________________ Instituição ___________

em__________________________________________ Instituição ___________

Doutoramento

em______________________________________ Instituição ___________

Forma de pagamento
Transferência Bancária: NIB n.º 0018.0000.29135436001.16 (enviar cópia do talão devidamente identificado)
Cheque à ordem da Liga para a Protecção da Natureza

Valor a pagar
Associados da LPN 100€
Data ___/___/_______

Estudantes 120€

Não associados da LPN 140€

Assinatura __________________________________________________


Notas Importantes:
• As inscrições só são consideradas válidas após o
respectivo
pagamento
e
envio
da
documentação solicitada, de acordo com as
vagas disponíveis;
• A realização dos cursos e workshops está sujeita
a um número mínimo de inscrições;
• É possível a modificação da data de realização
das actividades de acordo com a disponibilidade
dos participantes, sendo, neste caso avisados
todos os inscritos;
• Só serão aceites desistências até 15 dias antes
da data de início para cada acção, havendo
lugar ao reembolso total (quando aplicável).
Após essa data a organização reserva-se no
direito de reter 50% do pagamento efectuado.

A LPN é entidade acreditada por:

Depois de devidamente preenchida, e juntamente com os comprovativos
de pagamento e de estudante (quando aplicável), a ficha de inscrição
deve ser enviada para:
Centro de Formação Ambiental
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500-124 Lisboa
Tel.: 217 780 097 - 217 740 155
217 740 176
Fax: 217 783 208
lpn.formacao@lpn.pt
http://projectos.lpn.pt/formacao

Torne-se sócio da LPN
A sua ajuda será preciosa para
incrementarmos a nossa acção e
poderá usufruir das vantagens de ser
nosso associado, obtendo descontos
nas nossas iniciativas!
Sócio Individual: 25€ (20€ por débito
bancário)
Sócio Juvenil: 15€ (<18)
Sócio Colectivo: 120€

Nota importante:
Antes de efectuar a sua inscrição confirme junto da LPN a
existência de vagas disponíveis.

