
FICHA DE INSCRIÇÃO

EVENTO CURSO “OUTROS MUNDOS - A NOVA GRANDE AVENTURA”

DATA 5 A 26 NOVEMBRO 2022 (4 SÁBADOS, 10H-12H30 )

LOCAL EDIFÍCIO LESTE DO OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DE LISBOA – 2.º PISO, TAPADA DA AJUDA

E-MAIL * CURSOS@IASTRO.PT

*(E-MAIL DA COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ENVIO DA FICHA E COMPROVATIVO DE PAGAMENTO)

DADOS DO PARTICIPANTE

Nome

Afiliação Profissional Cargo

E-mail Telemóvel

Morada*

Localidade* Código Postal* País*

Data de Nascimento* NIF*
*(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO CASO SEJA NECESSÁRIO ATIVAR SEGURO)

DADOS DE FATURAÇÃO *

Nome/Instituição NIF/NIPC

Morada

Localidade Código Postal País
*(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CASO ESTES DADOS SEJAM DIFERENTES DOS DADOS DE INSCRIÇÃO)

DECLARAÇÃO

(para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados)

Eu, (nome) , (endereço
eletrónico) , declaro consentir que a FCiências.ID
processe os meus dados pessoais acima indicados, exclusivamente para efeitos de inscrição no evento
supramencionado e pela duração do mesmo. Autorizo ainda a FCiências.ID a conservá-los sem limite
temporal desde que anonimizados, pseudonimizados ou cifrados de forma a deixarem de revestir a
natureza de dados pessoais nos termos do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados).

✔ Tomei conhecimento que a falta de consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados
pessoais impossibilita a minha inscrição no evento acima referido.

✔ Tomei conhecimento que a Responsável pelo tratamento dos meus Dados Pessoais é a FCiências.ID
(registration@fciencias-id.pt).

Assinatura: Data:
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VALOR DA INSCRIÇÃO/PROPINA
100€, pago no ato da intenção de inscrição

DESCONTOS
Estudantes:
Redução de 10% no valor da inscrição

Fidelidade:
Redução de 10% no valor da inscrição nos restantes cursos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que se
realizem no mesmo ano civil do 1º curso

Traga um amigo:
Redução de 10% no valor da sua inscrição por cada “amigo” que se inscreva no seu curso. Cada interessado deverá
enviar o formulário de inscrição preenchido e assinado e o pagamento do valor da propina terá de ser feito numa única
transferência pela totalidade do valor da inscrição coletiva (deduzindo a percentagem de desconto da sua inscrição).
Os “amigos” pagarão a totalidade do valor da propina. Desconto limitado a um máximo de 10 inscrições.

Descontos em modalidades diferentes não são cumulativos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos valores das propinas dos cursos é realizado exclusivamente por transferência bancária. Para os
cursos de 100€ de propina, a totalidade do valor deverá ser paga até 5 dias úteis após a inscrição e até 2 dias úteis
antes do início do curso.

Os comprovativos de pagamento deverão ser enviados para cursos@iastro.pt para a efetivação da inscrição. Todas as
inscrições que não cumprirem estas condições de pagamento serão anuladas, sendo enviado um email informativo da
anulação. Após confirmação de receção do pagamento, a fatura/recibo será enviada por email.

MEIO DE PAGAMENTO

Transferência bancária

Titular: FCIÊNCIAS.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências
Banco: Banco BPI, S.A.
N.º de conta: 3-5473601.000.001
IBAN: PT50 0010 0000 5473 6010 0013 9
SWIFT CODE: BBPIPTPL
Morada: BPI, DEISI - Centro Institucional Lisboa, Rua Tomás da Fonseca, Torres de Lisboa, Torre H, 2º piso, 1600-209
Lisboa, Portugal
Referência: Evento, nome do participante.
Importante
▪ Indicar na Referência, o nome do participante e o evento, sob pena de não ser possível validar a inscrição.

▪ Enviar o comprovativo da transferência para: cursos@iastro.pt
▪ O valor da inscrição deve ser transferido na totalidade, num pagamento único.
▪ Caso se verifiquem despesas bancárias associadas à transferência, as mesmas serão suportadas na totalidade pelo

participante.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Caso o curso para o qual efetuou pagamento não seja realizado por motivo da responsabilidade do IA, o valor
previamente pago será devolvido na íntegra ou poderá ser transferido para outra edição do mesmo curso, ou para
outro curso à sua escolha.

No caso de desejar cancelar a sua participação num curso, deverá comunicar-nos essa intenção por email até 2
semanas antes do início do curso. Nesta situação, o valor previamente pago será devolvido na íntegra ou poderá ser
transferido para outra edição do mesmo curso, ou para outro curso à sua escolha. Após as 2 semanas, o cancelamento
implica o não reembolso do valor previamente pago.
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