DESPERTAI 2018 – ENCONTROS PARA JOVENS
1ª Fase
2ª Fase
-03 de Fevereiro a 08 de Fevereiro
-09 a 14 de Fevereiro
-Local: Centro de Conv. da família
-Local: Casa de Retiro Shamah, BR 174, Km 898
Magdalena Arce Daou - Av. Brasil S/nº (antigo km14)- Ramal Cláudio Mesquita, prox.
– Bairro Santo Antônio
Fazenda da Esperança.

Condições para participar:
1 - Ter idade igual ou superior a 17 anos;
2 - Tem que participar da formação de forma integral nas duas fases (ver quadro acima).
SOBRE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
• Valor da Inscrição R$ 60,00. Valor promocional para pagamento até o dia 30/11/2017 R$ 80,00.
• A inscrição é confirmada mediante pagamento a ser efetuado até 31/12/2017. Não sendo feito até
essa data, a vaga na formação ficará disponível para outra pessoa.
• O ressarcimento do valor da inscrição pode ser solicitado até 1(um) mês antes do início da formação.
• Conta CCD: BANCO ITAÚ - AGENCIA 0686 - CONTA CORRENTE 77607-1
BANCO BRADESCO - AGENCIA 3726 - CONTA CORRENTE 130733-9
• Contato: 9 9244-220
• E-mail: comunicacao@despertai.org.br
• Site: www.despertai.org.br

Inscrições até o dia 30/11/2017- Lista de espera após essa data!!
________________________________Área do participante___________________________________________

Dados do Participante
Nome: ____________________________________________ Data Nascimento: ___/___/___
Como gostaria de ser chamado? _____________________ Telefone Celular: ______________
Grupo: ___________________
Telefone Residencial:______________
Rua: ______________________________________________________________ N.______
Bairro: ___________________________________________________________________
Ponto de Referência:_________________________________________________________
Nome dos pais (ou responsável):
Pai_______________________________________________________Telefone____________
Mãe______________________________________________________Telefone____________

DADOS ADICIONAIS
-Já participa de algum grupo, movimento ou igreja? Não [ ] Católico[ ] Evangélico [ ]
-Mora com: Pai [ ] Mãe [ ] *Esposo(a)[ ] *Parente/Amigo[ ] Sozinho[ ] *Telefone: ________
-Responsável pela inscrição (FULANO DO GRUPO TAL): ______________________________
-Observações (Espaço para o Responsável da inscrição): ______________________________
____________________________________________________________________________

TRANSPORTE
• Ônibus da ÁREA 1 ( )
• Ônibus da ÁREA 2 ( )
• Ônibus da ÁREA 3 ( )
• CARRO
( )
• CARONA ( )
Previsão para Pagamento: ___/____/_____

Afirmo que li, e estou ciente, aceito os requisitos para fazer esta formação.
Manaus, ___ de ________________de_____

Ficha de Inscrição Despertai 2018

____________________________________________
Assinatura

