XXXIII ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CANONISTAS
XXXVI ENCONTRO DOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS ECLESIÁSTICOS DO BRASIL
Joinville – SC, 9-14 de julho de 2018

Matrimônio: atualizações teológico-canônicas-pastorais

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Nome para o crachá:
CPF

RG

Local e data de nascimento:
Endereço residencial:
CEP:
E Sócio da SBC? (

Cidade:

Estado:

)sim - Nº______________________

(

) NÃO

MEIOS DE CONTATO
Telefone(s):

Celular:

Fax:

E-mail:

INVESTIMENTO
Taxa de Inscrição para os não-Sócios, mesmo os que já tenham apresentado ficha para inscrever-se na SBC, mas a
entrega ocorreu após a Assembleia de julho de 2017, serão sócios somente após a aprovação da Assembleia da SBC de
julho de 2018.
: R$ 350,00 para não sócios da SBC
depois desta data até o dia do encontro: R$ 390,00 para não sócios da SBC
p
Hotel Bourbon e quiserem fazer as refeições no mesmo (almoços e jantas),
-se pagar uma taxa de R$ 350,00 até 25/05/18, após
26/05/18: R$ 390,00 referente aos gastos comuns do evento no hotel.
OBS: SÓCIOS DA SBC SOMENTE PAGARÃO O VALOR DA ANUIDADE DE R$ 240,00 (SERÁ ENVIADO BOLETO
BANCÁRIO DA ANUIDADE).

HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES (HOTEL BOURBON)
( ) Individual – para inscrições efetuadas até 25/05/18 o valor será de R$ 1800,00, inscrições após 26/05/18 o valor será de R$
1.950,00
( ) duplo – para inscrições efetuadas até 25/05/18 o valor será de R$ 1.300,00 p/pessoa e inscrições após 26/05/18 o valor será
R$ 1.450,00 p/pessoa. Já tem o nome da pessoa com quem vai ficar? _____________________________________________

(

Para aqueles que não precisam de hospedagem no hotel Bourbon)
) R$ 350,00 até 25/05/18, após 26/05/18: R$ 390,00 referente aos gastos comuns do evento no hotel.
FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO BANCÁRIO

Nome completo (ou razão social):

CPF ou CNPJ:

Endereço completo:
CEP:
Telefone(s):

Cidade:
Celular:

Estado:
Fax:

Obs: não haverá traslado do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto.
O pacote é fechado para os dias dos Encontros, independentemente se vai chegar depois ou sair antes do término, o pagamento
deverá ser feito diretamente a Mitra Diocesana de Joinville por meio de depósito Bancário ou por Boleto Bancário.
Qualquer questão de chegada antes do inicio da diária (14:00h) ou saída após o término da diária (12:00h) deverá ser acertada
diretamente com o HOTEL. Se for por Depósito Bancário deve ser feito em: Mitra Diocesana de Joinville - SC.
Banco: Sicredi (748); Agência: 2602; Conta Corrente: 20573-7; CNPJ: 84.708.478.0001-60 enviando o comprovante do depósito a
encontrosbc.jlle@diocesejoinville.com.br

