FÉRIAS DE
NATAL EM
SERRALVES
FICHA DE INSCRIÇÃO
17 — 28 DEZ 2018

NOME
DATA DE NASCIMENTO			
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO		
MORADA
CÓDIGO POSTAL

		

LOCALIDADE

TELEFONE				TELEMÓVEL				E-MAIL
Por favor, indicar contacto em caso de urgência

TARIFÁRIO OFICINAS TEMÁTICAS
Inscrição semana 17–21 DEZ (1 oficina, 5 dias) - 80€/criança
Inscrição semana 17–21 DEZ (2 oficinas, 5 dias, com Almoço) - 170€/criança
Inscrição na semana 26–28 DEZ (1 oficina, 3 dias) – 50€/criança
Inscrição na semana 26–28 DEZ (2 oficinas, 3 dias, com Almoço) – 120€/criança

CONDIÇÕES E DESCONTOS
A opção de almoço está sujeita a lotação.
O almoço fornecido por Serralves é um serviço disponibilizado para as crianças que têm oficina de manhã e à tarde e é realizado em sala nas instalações do
Serviço Educativo, na Quinta de Serralves.
O Serviço Educativo garante o acompanhamento durante a hora do almoço às crianças inscritas em oficinas de manhã e de tarde com a opção de almoço.
Pagamento no ato de inscrição.
O tarifário prevê 10% de desconto para portadores de cartão Amigo Família.

INSCRIÇÕES
•
•
•
•
•

Online, em WWW.SERRALVES.PT
Por transferência bancária à ordem de Fundação de Serralves IBAN: PT 50 0010.0000.86451970001.02 — enviando comprovativo e dados da
inscrição por e-mail para a.silva@serralves.pt
Na Receção do Museu: de 2ª a domingo, no horário de funcionamento.
A inscrição está sujeita a confirmação mediante vagas existentes.
No caso de não haver vagas, a devolução do valor pago será realizada no prazo máximo de três semanas após o envio, pelo participante, do IBAN.

ASSINATURA

RECEBIDO POR:										DATA:
Declaro de dou o meu consentimento expresso à Fundação de Serralves para inclusão dos dados agora transmitidos num ficheiro de armazenamento de dados para o seu tratamento,
pela Fundação de Serralves, para efeitos de divulgação e comunicação no âmbito da sua atividade e Missão. Mais declaro que tomei conhecimento da política de privacidade da
Fundação de Serralves disponível em www.serralves.pt

FICHA DE
INSCRIÇÃO
COR-A-COR!

NATAL AO NATURAL
ARTE E NATUREZA CÁ DENTRO
PRE-SENTE PARA O MUNDO

NATAL COZINHEIRO!

9-12 anos

É NATAL, CIENTISTA!

MERGULHAR NUM TANTO DE CORES
14h00-17h00

6-9 anos

6-12 anos

9h30-12h30

OLÁ ANO NOVO!

4-6 anos

6-9 anos

4-6 anos

Por favor indicar com uma cruz a(s) atividade(s) pretendida(s)

(NA) NET
QUINTA EM MINIATURA
ODISSEIA DAS ESTRELAS
ENTRE-CENAS

COM ALMOÇO FORNECIDO POR SERRALVES
(apenas para crianças inscritas em oficinas de manhã e de tarde)
ACOLHIMENTO 8h30-9h30
ACOLHIMENTO 17h00-18h00

17-21 DEZ

26-28 DEZ

