FICHA
DE INSCRIÇÃO
WORKSHOP/Master
MASTER CLASS
Ficha de
Inscrição
Workshop/
Class
Por favor, leia e preencha esta ficha de inscrição para uma mais fácil organização e gestão dos Workshops. Após o preenchimento,
reencaminhe a ficha para nós, através do endereço de e-mail: inscricoes.caketerie@gmail.com Obrigada pelo seu tempo e colaboração.

INSCRIÇÃO
Indique o Workshop e a data a que seDADOS
pretendeDE
inscrever:
Workshop/ Master Class: ....….………………………………………………………… Valor: …......……€
Data(s): ….……………...… / ……… / ………… Horário do : …………h…….. às ……….…h………
Nome Completo: ……..…………………………………………………………………………………………
E-mail: …..…………………….……………………………………………………… Idade: …………………
Data de Nascimento: ……...… / ………… / ……..… Contacto Telefónico: ………………..……………
Morada: ………………………………………………………………………………………………………..…
Código Postal: …………… - ………. Localidade:……………….……… Concelho:…….………..………..
Nº BI/ Nº CC: …………………………………. Já sou Aluno(a) do Atelier: Sim

Não

DADOS DE FACTURAÇÃO
DADOS DE FACTURAÇÃO:
NIF: ……………………………..…….… Mesmos dados já fornecidos nesta Ficha de Inscrição:
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………
Morada:…………………………………………………………………………………………………………..
Localidade:……………………….…………………………….….… Código Postal: …………… - ……….

Assinatura do Formando:

__________________________________________________________
Data: ………… / ……………………/ 20……
A assinatura deste documento implica a aceitação do regulamento de Inscrição e Pagamento descrito na 2ª página desta Ficha de Inscrição.

1 de 2

Pagamento:
- Para garantir a sua inscrição no Workshop/ Master Class, será necessário efetuar o pagamento correspondente a pelo
menos 50% do valor total do mesmo.
- O pagamento do restante valor deve ser realizado impreterivelmente, até ao dia útil anterior ao dia da realização do
Workshop/ Master Class.
- O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para o IBAN do Atelier Caketerie:
PT50 0010 0000 5771 9830 0016 0 (BPI)

BIC: BBPIPTPL

- Esta Ficha de Inscrição deve ser enviada para o e-mail: inscricoes.caketerie@gmail.com, acompanhada do comprovativo
de pagamento devidamente identificado com o nome do formando e o Workshop/ Master Class a que se destina.

Regras das Inscrições:
- Após o 1º contacto e envio da Ficha de Inscrição por e-mail, a vaga fica em pré-reserva durante 2 dias. Se durante esse
prazo a inscrição não for formalizada, a pré-reserva fica sem efeito pelo que, solicita-se novo contacto a fim de verificar
disponibilidade de vagas.
- Apenas são consideradas validas, as inscrições que são acompanhadas do pagamento de pelo menos 50% do valor total do
Workshop, com posterior envio do comprovativo.
- A seleção dos participantes é efetuada pela ordem de chegada das inscrições, mais precisamente, pela chegada dos
comprovativos de pagamento e respetivas Fichas de Inscrição.
- A participação no Workshop/ Master Class implica o pagamento da totalidade do valor, até ao dia útil anterior ao dia da
realização do mesmo.
- No caso de desistência por parte do participante, a 1ª parcela de 50% do valor total do Workshop, paga no ato da
inscrição, não é reembolsável, a 2ª parcela apenas será reembolsada, se a vaga for preenchida por outro participante, ao que
o formando será sempre responsável pelo seu pagamento caso isso não ocorra.
- Caso ocorra o cancelamento/ adiamento do Workshop/ master Class, por parte da Caketerie, o participante será informado
até ás12h precedentes á realização do Workshop, e o valor pago até à data será devolvido na sua totalidade.
- Após a confirmação da inscrição num determinado Workshop/ master Class, só é possível a transferência da mesma
inscrição para outro Workshop/ Master Class ou outra data mediante disponibilidade do Atelier.

Outras condições:
- A publicação de qualquer vídeo, imagem e/ou conteúdo, efetuado pelos participantes durante ou após o Workshop, e
referente ao mesmo, deve obrigatoriamente ser previamente aprovada pelo Atelier Caketerie.
- A duração dos Workshops/ Master Classes é variável, podendo ser superior ou inferior à duração prevista, dependendo do
grupo de formação.
- A realização do Workshop/ master Class, está pendente de um número mínimo de participantes.
- Após o envio do presente documento, considera-se que os participantes entenderam e aceitaram todas as informações e
condições aqui dispostas.
- O valor da inscrição não inclui almoço, Jantar e/ou lanches.
- Os formandos devem chegar ao local com pelo menos 10 minutos de antecedência do início do Workshop/ Master Class.
- As vagas são limitadas.
- Todos os materiais e utensílios necessários à realização dos Workshops/ Master Classes, fornecidos pela Caketerie, são
propriedade do Atelier. Qualquer dano provocado será imputado o respetivo custo ao seu causador.
RGPD – Política de Privacidade:
Quando faz a sua inscrição num dos nossos Workshops, recolhemos as informações pessoais que nos são fornecidas, e esta informação
destina-se apenas a prestar-lhe um serviço mais adequado. Desde já informamos que os seus dados não serão fornecidos a nenhuma
entidade ou pessoa. Quando nos fornece estas informações está a concordar com a nossa recolha e uso de informações pessoais apenas
pare estes fins específicos.
Pode sempre alterar o consentimento, quando quiser, entrando em contacto connosco através do e-mail:
atelier.loja.caketerie@gmail.com ou através da seguinte morada: Rua de Salgueiros, 702, 4050-531 Porto.
Nota: Podemos divulgar as suas informações pessoais se formos obrigados por lei.
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