
Para solicitar sua inscrição para o VIII ReEncontro:

- Imprima e preencha essa ficha de inscrição;
- Envie para o e-mail: REENCONTRO@FAHL.COM.BR ou via Whatsapp: (41)99961-7268

A adesão do ALUNO FAHL para o VIII ReEncontro inclui:
 

A adesão do NÃO ALUNO FAHL para o VIII ReEncontro inclui:
 

      Acesso a todas as palestras   I    Coffee-Breaks    I   Certificado de participação   I   Sorteio de Prêmios
         Participação na Galeria do Sorisso      ffffffffff    ffffffffff   fffffff      fffffffffff       ffffff        fffffff    f     f   f f ff  

      Acesso a todas as palestras   I    Coffee-Breaks    I   Certificado de participação       f f ff  

*O Aluno que fizer sua adesao ate o dia 30/11/17 estará concorrendo a diversos prêmios.Inclusive a 1 
adesão,sorteada durante o evento.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio

FICHA DE INSCRIÇÃO
& PAGAMENTO

30,  31 DE MAIO
& 01 DE JUNHO Curitiba -  Brasil

Parceiros

ADESÃO

DADOS PESSOAIS

DADOS PARA PAGAMENTO

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

O cancelamento da inscrição deverá 
ser solicitado por escrito.

A restituição será feita da seguinte forma:
- Do ato da inscrição até 3 meses antes do evento: 
restituição de 90% do valor
- Até 3 meses antes do evento: restituição de 50% do valor
- Até 2 meses antes do evento: restituição de 20% do valor
- Com menos de 2 meses de antecedência sem restituição

Data:___/___/______ Assinatura:______________________________________________________________________

Nome:___________________________________________________________________________

Nome para Crachá:________________________________________________________________

RG:________________ CPF:________________________ Data de Nascimento: ___/___/____

Endereço Completo:_______________________________________________________________

CEP:____________________ Cidade:_______________________ UF:________________________

Telefone:: (___)_____________________ Celular/WhatsApp: (___)__________________________

E-mail:___________________________________________________________________________E-mail:___________________________________________________________________________

Aluno Fahl:  (   )Sim   (   )Não      I   Bandeira do cartão: (   )Visa  (   )Mastercard
Formas de pagamento Aluno Fahl:  (   )À Vista   (   )2x de R$ 726,00  (   )4x de R$ 363,00
Formas de pagamento Não Aluno Fahl:  (   )À Vista   (   )2x de R$ 897,00  (    )4x de R$ 448,50
Nome:____________________________________________________________________________
Número do cartão:______________________________ Cod. Segurança:______Validade:___/___
(como consta no cartão)

(3 ou 4 números na parte de trás do cartão)

Autorizo a cobrar no cartão de crédito listado, o devido valor assinalado como forma de pagamento de 
minha inscrição ao VIII ReEncontro realizado pelo Fahl Center, que ocorrerá nos dias 30, 31 de Maio a 01 de 
junho de 2018, no Four Points By Sheraton em Curitiba - Paraná Brasil.


