Ficha de inscrição
DADOS CADASTRAIS:

NOME COMPLETO:

DATA DE NASC.:

EMAIL:

TELEFONES:

CELULAR:

FIXO:

DOCUMENTOS:

RG:

CPF:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:
CIDADE/UF:
CEP:

Local e data

Assinatura do participante

* preencha a ficha de inscrição e encaminhe para o email: mirandamonica1@gmail.com

ZEPTEP Instituto – www.zeptep.com.br

OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Assinale sua(s) opção(ões) com um 'X'
marque
opção 1

(

) HOSPEDAGEM e REFEIÇÕES/LANCHES

opção 2

(

EVENTO
VIVÊNCIA, incluindo

Duração

15h

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

SESSÃO CONSTELAÇÃO

) (só para participantes da Vivência - apenas

Valores
R$ 700,00 (setecentos reais)

1h

5 vagas)

FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos poderão ser efetuados em dinheiro, depósito em conta corrente ou cheques (não
serão aceitos cheques de 3os ou pagamento com cartões de débito ou crédito).
Pagamento à vista: Terá desconto de 15% (quinze por cento) e deverá ser feito via depósito em
conta corrente mediante o envio do comprovante de depósito por email.
Pagamento parcelado: até 3 vezes, sendo que a 1ª parcela à vista, no momento da inscrição, a
segunda para agosto e a terceira até o dia 14 de setembro; ou de 2 vezes, com parcelas para
agosto e 14 de setembro, que deverão ser pagas através de cheques ou de depósito em conta
corrente até o dia do curso.
Dados Bancários: Banco: Brasil, Ag: 2946-7 Cc: 123229-0
Nome: Eliana Rocha da Costa, CPF: .425.013.182-34
OBS: O respectivo comprovante de depósito deverá ser enviado para a Coordenação, por e-mail ou
WhatsApp, no mesmo dia em que a operação financeira for realizada, para identificação da
mesma.

POLÍTICA PARA CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA
Formação/vivência: Caso o cancelamento/desistência seja informado até 2 semanas antes será
cobrado uma taxa de 30% (trinta por cento do valor pago). Após essa data, a taxa será de 50% do
valor do curso devido a ocupação da vaga.
Sessão Individual: Em caso de cancelamento/desistência da sessão individual até 2 semanas
antes, será cobrado uma taxa de 40% do valor da sessão, devido aos custos administrativos.
Após essa data, o valor pago será integral devido a ocupação da vaga.
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AGENDA DOS EVENTOS

Local:
Endereço:

Vila Champagnat Brazlândia – DF
BR-251, 2540 - Brazlândia, Brasília - DF, Brasil

Dias:

Horários

Atividades

16/set

8h às 9h

coffee break, recepção e acerto de pagamentos

16/set

9h às 13h

Vivência (com um intervalo para o lanche)

16/set

13h às 15h

Almoço

16/set

15h às 19h

Vivência (com um intervalo para o lanche)

17/set

8h às 9h

Café da manhã

17/set

9h às 13h

Vivência (com um intervalo para o lanche) e

SESSÃO INDIVIDUAL DE CONSTELAÇÃO
Ocorrerá durante a vivência em horários específicos

SOLICITA-SE QUE CADA PARTICIPANTE CHEGUE, NO 1º DIA, COM PELO MENOS, 30 MINUTOS DE
ANTECEDÊNCIA, PARA ACERTO DOS PAGAMENTOS E CADASTRAMENTO.
HOSPEDAGEM E REFEICÕES INCLUÍDOS NO VALOR DO CURSO.

OBSERVAÇÃO: No dia do curso não será fornecido uma apostila sobre o tema, em virtude da finalidade
ser vivencial, ocasião em que serão abordados conceitos para fins de compreensão.

Aconselhamos que façam suas inscrições com antecedência, pois o número de vaga é limitado, e
as acomodações serão distribuídas de acordo com as efetivações das inscrições, visto que são
acomodações de padrões coletivos, porém tudo com muito cuidado e carinho para receber todos
vocês.

COORDENAÇÃO E INFORMAÇÕES:
Coordenação: Mônica Miranda
Fones: (61) 99114-6809 e (61) 98318-5369 whatsapp
Email: mirandamonica1@gmail.com

CONSTELAR É TRANSFORMAR: Ouça a voz do seu Coração!
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