SEMINÁRIO:
Espaços de Jogo e Recreio: Áreas de Segurança, Pavimentos e
Superfícies de Amortecimento de Impacto (SAI)
Seminário e Workshops – 23, 24 e 25 de Setembro
- Presencial e online – Lisboa
#seminario_SAI2020
Condições de Participação
AVISO: Devido à incerteza e imprevisibilidade decorrente da atual situação de pandemia, a participação no Seminário
poderá ser Presencial ou Remota (Online). No ato da inscrição, deverá indicar a sua preferência.
O formato de participação final (presencial ou remota) será confirmado mais próximo da data do evento, de acordo com
a legislação em vigor nessa altura no que se refere às restrições impostas em termos de lotação de salas para cumprir o
distanciamento social.
Os participantes serão informados de qualquer alteração com a antecedência possível.
Inscrições

- ver programa

Seminário - Sessões plenárias
(dias 23 e 24/09)
Workshops
(dia 25/09)

Investimento
180€ + IVA
1 workshop 60€ + IVA
2 workshops 100€ + IVA
Workshops adicionais 40€ + IVA (cada)
Taxa de IVA: 23%

Estes valores incluem:
- dias 23 e 24/09:
● Documentação de apoio;
● Declaração de participação;
● Acesso à gravação após o evento;
● 2 refeições leves (individuais) e cafés nos intervalos da manhã (nos casos em que se confirme a participação
presencial)

●
●
●
●

- dia 25/09 (Workshops):
Documentação de apoio e declaração de participação;
Neste dia, não há apoio de refeições;
Os Workshops presenciais terão lugar nas salas do auditório do Alto dos Moínhos;
No caso das 2 visitas de estudo, as deslocações ficam a cargo dos participantes (as deslocações serão a pé ou
de metro).
Observações:
• os workshops terão uma duração aproximada de 1h30;
• não haverá workshops simultâneos entre temas concorrentes.

Condições gerais:
● As inscrições são confirmadas com o pagamento do valor total.
● A possibilidade de participação presencial está condicionada à lotação da sala e será considerada por ordem de
chegada da inscrição
● As faturas são emitidas a pronto pagamento.
Desistências: 15 dias úteis ou mais antes da data do evento: reembolso de 70% do valor pago; 6 a 14 dias úteis antes:
reembolso de 40%; com 5 dias úteis ou menos de pré-aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso (exceto por motivos
ligados às restrições impostas pela pandemia.
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a
viabilizem; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afetados a outra ação de formação (a acordar com o cliente).
Dados de pagamento: IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 - SWIFT/BIC BBPIPTPL
Enviar o comprovativo de pagamento para: geral.sai2020@gmail.com

https://h-menezes.pt/pt/seminario/

