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MÓDULO DE INSCRIÇÃO 
 

- ÁVILA, agosto 2020 - 

Congresso (dias 18/19/20) - Assembleia dos RG (dias 21/22) 
 

A ser preenchido em LETRAS DE FORMA e enviado à secretaria da CMIS até 31 de março 
de 2020 com anexada a cópia da Transferência Bancária efetuada a favor de:  

E-mail cmisroma@gmail.com ou via fax +39.06.69887100.  
 

 

Nome do Instituto e n° ID*  
………………………………………………………………………………………………………… 
  

  Responsável Geral ou, no caso de ausência do RG o   Delegado  
indicar Sobrenome e Nome, e-mail, País de origem: 

 
……………………………………………………………………………………….................................. 
 

 Acompanhante n°2 máx (se presente): 
indicar Sobrenome e Nome, e-mail, País de origem: 

 
…………………………………………………………………………………….…................................. 
 
……….…………………………………………………………..…………………………………….……. 
 

  PARTICIPA TAMBÉM EM QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA NACIONAL / CONTINENTAL DE: 

___________________________________________________________________________________ 

 
                                      

PREÇO POR PESSOA** 
 

  CONGRESSO + ASSEMBLEIA (5 dias /6 noites):  
(Check-In 17/08/2020 p.m.; Check-Out 23/08/202 a.m.) 

- Responsável Geral     €. 780.00 

- Acompanhante – (n°2 máx)   €. 580,00 
 

  SÓ CONGRESSO: (3 dias /4 noites):  €. 420,00 
(Check-In 17/08/2020 p.m.; Check-Out 21/08/202 a.m.) 

Note Bem - No caso de desistência sucessiva não será possível receber nenhuma devolução 

do valor pago. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
** O preço inclui: 
- a participação no Congresso e/ou na Assembleia, segundo o tipo de adesão escolhida 
- os custos de estadia (Chegada dia 17 de agosto p.m. – Organizar a chegada até às 

20,00, para o Booking antes do jantar); Saída dia 23 de agosto a.m (após o Café). 
- um programa alternativo para os Acompanhantes nos dois dias de Assembleia, na 

qual só participam os Responsáveis Gerais e os Presidentes de Conferência 
 
** O preço NÃO inclui: 
-  a viagem do próprio País até Ávila 
-  o transporte de e para o aeroporto ou estação em Ávila e vice-versa 
 
 
O pagamento deve ser efetuado por meio de transferência bancária: 
- Banco: Credito Valtellinese, 
- Beneficiário: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI 
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S 
- É absolutamente necessário especificar na causal da transferência:  

“Código ID * + AVILA2020“ 
* o n° ID do próprio instituto é rastreável no nosso site http://www.cmis-int.org/it/istituti/ordine-alfabetico 
 
 

A inscrição só é válida com o pagamento do adiantamento de €. 250 por pessoa, até e não 
mais tarde do dia 31 de março de 2020. O restante será pago até dia 30 de junho de 2020.  
 

 

Em casos excepcionais, e só se não há mesmo outra maneira, é possível pagar com 
cheque bancário não transferível a favor da Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari, 
cientes de que esta modalidade de pagamento implicará em ulteriores custos. 
 
No caso de reais e graves dificuldades para proceder com o pagamento, pedimos por 
favor que contatem a Presidência da CMIS( cmisroma@gmail.com ), a qual cuidará de 
informar a Presidência. 
 
 

 
Breve informação nos termos do regulamento UE 2016/679 (a seguir o GDPR). O tratamento de seus dados 
pessoais detidos pela Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (a seguir CMIS) é efetuado pelos encarregados do 
CMIS, tanto com sistemas automatizados quanto manuais. Os dados pessoais recolhidos são obrigatórios para 
cumprir com as obrigações de lei ou contratuais derivantes. Os dados pessoais recolhidos serão tratados com 
confidencialidade, segundo os princípios de pertinência e não excedência, e não serão comunicados a terceiros se 
não por obrigações de lei ou contratuais. O pedido da informação por extenso pode ser encaminhado em forma 
escrita ao titular do tratamento: Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma 
ou através de e-mail no endereço e-mailS:  cmisroma@gmail.com 
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