Inscrições:

NÃO Sócio

SÓCIO
Profissional

20,00

Profissional

75,00

Estudante

10,00

Estudante

40,00

ALMOÇO Restaurante: 15,00
JANTAR FORUM: 20,00

Registo tardio após dia 4 de Novembro,
acresce o valor de 15€ em todas as modalidades

Inscrição FORUM Cuid’ART 2018

Registo de Sócio ART

FORUM Cuid’ART 2018
10 de Novembro | Évora Hotel

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Abertura do Secretariado: 8h00
Desconto “EQUIPA RTT"
Inscrição conjunta de 5 Radioterapeutas (sócios), independentemente de trabalharem
na mesma instituição. No envio de email comprovativo, nomear os 5 sócios que
compõem a "equipa RTT", assim como os respetivos NIF.

RESERVA ÉVORA HOTEL:
O valor acordado para os quartos com parceria ART/AOAL:
* Quarto individual - €60 / noite
* Quarto duplo / twin - €65 / noite
* Cama extra (triplo) - + €20 / noite
* Os valores incluem alojamento com pequeno-almoço buffet e acesso à piscina
interior (obrigatório touca), sauna e jacuzzi
Para usufrui destes valores, os participantes deverão solicitar reserva para o email
– reservas@evorahotel.pt – indicando que irão participar no FORUM Cuid'ART 2018 da
ART/AOAL a 10 de Novembro.

REFEIÇÕES
Coffee Break, composto por:
Café, Seleção de Chás, Leite, Sumo de Laranja, Sumo de Maçã, Águas Minerais, Finger
Sandwiches de Queijo e Fiambre, Quadradinhos de Bolo Mármore
ALMOÇO BUFFET, no restaurante composto por:
- mesa de entradas/saladas várias, 1 prato de sopa, 1 prato de peixe, 1 prato de carne
e mesa de sobremesas. bebidas incluídas: vinho da casa, cerveja, sumos, águas e cafés
JANTAR BUFFET, na Sala Fórum composto por:
- mesa de entradas/saladas várias, 1 prato de sopa, 1 prato de peixe, 1 prato de carne
e mesa de sobremesas. bebidas incluídas: vinho da casa, cerveja, sumos, águas e cafés
Nota: se tiver necessidades especiais de alimentação, por favor entre em contacto
connosco através dos nossos canais de comunicação.
Para mais Informações acerca do Evento, queira contactar-nos através das redes
sociais mencionadas, ou através do correio eletrónico geral ART ou sócios ART.
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