Inscrições até 14/05/2018 e
limitadas a 30 participantes

Maiores de 18 anos

FIM-DE-SEMANA DII – Ferreira do Zêzere – 15 a 17 junho
Dia 15 junho (6ª feira): Ponto de encontro – Ferreira do Zêzere 18h
Jantar convívio, dinâmica de grupo e alojamento em quarto duplo/triplo com ar condicionado e
casa de banho privativa com chuveiro.
Dia 16 junho (sábado):
Briefing,travessia de barco para junto da barragem de Castelo de Bode e atividades desportivas
aquáticas (boia/banana, canoagem) e outras atividades (tiro com arco e zarabatana).
Inclui almoço junto à barragem. Regresso ao hotel. Jantar convívio e passeio pela vila.
Dia 17 junho (domingo):
Entrega de certificado de participação e saída do hotel até às 11h.
Valor para sócios da APDI: 40 EUR
Valor para não sócios: 200 EUR
(Pagamento com inscrição de 50% e o restante até 30/05/2018 para a conta do BST com o
IBAN: PT50 001800033195628702066 e envio do comprovativo por e-mail ou por correio)
Nota: Caso necessite de transporte a partir da estação de comboio do Entroncamento até
Ferreira do Zêzere terá de pagar mais 10 EUR e assinalar essa opção na ficha de inscrição.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Imprima este formulário e envie-o para geral@apdi.org.pt ou para a morada:
APDI - Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino
Avenida Rodrigues Vieira, nº 80, Sala A, Leça do Balio, 4465-738 – Matosinhos
Para mais informação contacte-nos para T: 22 208 63 50 | TM: 93 208 63 50
Nome
Morada
Código Postal

Localidade

-

Telemóvel
Data de nascimento
Colite Ulcerosa

Telef. Casa

/

/

e-mail

Doença de Crohn

Pretendo Transporte a partir do Entroncamento
Autorizo a APDI a tratar os meus dados pessoais recolhidos exclusivamente para a constituição da relação de
pessoas que vão participar no encontro da APDI de 15/06 a 17/06.
Em qualquer momento, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites do Regulamento
Geral de Proteção de Dados, de os alterar, opor-se ao respetivo tratamento e retirar o consentimento.

Data:_____/___/______Assinatura:

