Serviços de Acção Social

FICHA DE INSCRIÇÃO
Simpósios/Congressos/Conferências - Alojamento na UMinho
É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS (Se manuscrito, p.f. preencher com maiúsculas)
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE:

Nome Completo: ______________________________________________________________________________
Morada:

_______________________________________________________________________________

Código Postal: ____-_____ Localidade: _______________________________ Telefone: ____________________
Nº de Contribuinte: _______________ Nº de passaporte: __________________
Ação em que vai participar: _____________________________________________________________________________

Alojamento: Braga

Guimarães

Nº de pessoas ___ Datas pretendidas: de ____ a ____ de ______ de 20____
Indicar o nome do acompanhante em caso de ocupação dupla___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Alojamento em quarto a partilhar:

Alojamento em quarto sozinho/individual:

Valor a Pagar: Alojamento _______€ (*preenchimento reservado aos nossos serviços)
Preços (inclui IVA):
-Alojamento por dia: em quarto com ocupação dupla - 12€ por pessoa; em quarto com ocupação individual - 18€;
-Alojamento por semana: em quarto com ocupação dupla (6 noites com saída até às 12.30h) - 40€ por pessoa; em quarto
com ocupação individual - 60€
-Alojamento por duas semanas com ocupação dupla (12 noites com saída até às 12.30h) - 70€ por pessoa; em quarto com
ocupação individual – 100€
* Alojamento sujeito a confirmação de disponibilidade.

NOTAS:
As reservas de alojamento deverão ser efetuadas no mínimo com 5 dias de antecedência, enviando a presente ficha de inscrição
para o e-mail: alojamento@sas.uminho.pt.
O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária após confirmada a aceitação da reserva de alojamento através do
IBAN: PT50 0035 0823 00000001431 75 - da Caixa Geral de Depósitos, BIC SWIFT: CGDIPTPL.
No processamento da transferência bancária deverá colocar o primeiro e último nome do participante e enviar para o e-mail
alojamento@sas.uminho.pt, para emissão de fatura.
Contudo deverá apresentar o comprovativo de pagamento, aquando do check in no local de alojamento.
CONTACTOS PARA RESERVAS:
Serviços de Acção Social da Universidade do Minho – Setor de Alojamento
Braga:
Guimarães:
Tel- 253 601470/1, ou 253 601785
Tel - 253 510090/94
Fax- 253 601451
Fax- 253 510099
alojamento@sas.uminho.pt

