
AMiCUS 2014 - Lisboa 
Formulário de Registo (Participantes EUD)

Por favor, preencha toda a informação solicitada. Casais: cada um preenche um formulário. 
  Nota 1:  Pode imprimir o formulário e enviá-lo para a morada da respetiva União/Conferência (ver a lista no site do AMICUS) 
              ou enviar este ficheiro por email do Dep. de Jovens/Educação da vossa União/Conferência.
Nota 2:  Por favor indique claramente a sua Fórmula AMICUS, abaixo (Tudo Incluído/Refeições Incluídas/Só o Congresso) 
Nota 3:  Por favor verifique os requisitos do seu visa para evitar problemas na alfândega
Nota 4: Certifique-se que tem um seguro de viagem válido.e que tem um seguro de viagem válido.

Primero nome:    ...........................................................                  Ultimo nome:

Morada: ............................................................................................................................................
CP & Localidade: .................................................. País:  ...............................................................
Telemóvel .............................................................. Email: .............................................................
Nascimento dd/mm/aaaa: .....................................  Nacionalidade: ..............................................
Casal: Nome do cônjuge .........................................

Não preciso de tradução Preciso de tradução para..............................

A minha Fórmula de Registo no AMICUS: 

 Fórmula 1 “Tudo incluído” / Preço  €150.

 Fórmula 2 “Refeições Incluídas” / Preço  €80.
    Fórmula 3    “Só o Congresso” / Preço  €40. 

Para mais detalhes ver site: www.amicus-eud.org

Cuidados Dietéticos Especiais:
[O Menu é vegetariano. Outras necessidades, indicar aqui]

Tradução:  (Nota: A língua do Congresso é o Inglês.)

União/Conf.: ..................................................

Data:  .................................... Assinatura: (se possível) ......................................................................

Concordo apoiar todas as atividades e respeitar a filosofia da Igreja ASD durante a participação 
      no Congresso Internacional AMICUS em Lisboa (Portugal). 

Preferência de Seminário: 
O Congresso dá-lhe a oportunidade de assistir a diferentes Seminários. Para planificação do horário do seminário, 
por favor escolha os três que gostaria mais de assistir:

William Cork: Working with Those of Other Beliefs / Trabalhar com os que têm Crenças Diferentes

Valérie Dufour: Creation and Health / A Criação e a Saúde

James Gibson: Toward a Responsible Theory of Creation / Para uma Teoria da Criação Responsável

Derek Morris: Transformed by God‘s Word / Transformados pela Palavra de Deus

Timothy G. Standish: Design in the Fossil Record / O Design no Registo Fóssil

Randy W. Younker: The Creation Debate within Adventism/ O Debate da Criação no seio do Adventismo

Seguro de Viagem: É OBRIGATÓRIO preencher esta seção*:

 Tenho seguro de viagem    Tratarei do seguro de viagem
* cada participante tem de tratar do seu seguro de viagem. Verifique as suas normas nacionais para os seguros de viagens ao exterior.

Enviar para: a morada ou email do Departamento de Jovens/União (www.amicus-eud.org/registration)

Atenção: Conta a ordem de chegada! Registem-se assim que possível! A disponibilidade é limitada.

No máximo até: Sexta-feira, 25 de Julho 2014.

                                      ......................................................
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