WORKSHOP

FASHION LAB

WORKSHOPROJECT

SHOOTING DAY
FICHA DE INSCRIÇÃO 2018

WORKSHOPS DE
FOTOGRAFIA DE MODA
WWW.WORKSHOPROJECT.COM

(preencher depois de fazer o download)

NOME:
MORADA:

DADOS PESSOAIS

CÓD. POSTAL:
IDADE

LOCALIDADE
PROFISSÃO

TEM COMPUTADOR PESSOAL

E-MAIL:

SIM

CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA.

18
TEL.

NÃO

EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO
QUE POSSUI.

LINKS PARA
PORTFÓLIO PESSOAL

PAGAMENTOS

Duração 1 dia / As datas podem sofrer alterção. / Ex-alunos desconto 20% / Para quem frequenta 3, oferta do Retouch & Layout

09.JUN

30.JUN

14.JUL

INSCRIÇÃO 95€

INSCRIÇÃO 95€

INSCRIÇÃO 95€

WORKSHOP 195€

WORKSHOP 195€

WORKSHOP 195€

28.AGO

08.SET

22.SET

INSCRIÇÃO 95€

INSCRIÇÃO 95€

INSCRIÇÃO 95€

WORKSHOP 195€

WORKSHOP 195€

WORKSHOP 195€
(check box)

TERMOS E CONDIÇÕES

A estes valores, acresce a taxa de IVA em vigor

1. Para se inscrever no Workshop é indispensável possuir uma câmara reﬂex digital com objectivas que cubram as distâncias focais de 24 e 200mm (de preferência zooms).
a reﬂex digital.
2. Ter computador portátil.
3. O pagamento da inscrição deve ser realizado até num máximo uma semana antes da data prevista para o arranque do Worskshop - IBAN PT50 0007 0007 00588570 0090 3
– NOVO BANCO . (Nota: Todas as transferências devem ser notiﬁcadas com o envio do comprovativo para o e-mail:
geral@workshoproject.com e mp@marioprincipe.com).
4. A ﬁcha de inscrição enviada só será considerada efectiva quando tiver sido liquidado o valor da respectiva inscrição do workshop. Se o pagamento não ocorrer até
uma semana antes da data do workshop, não será considerada a inscrição.
5. Quando as transferências bancárias forem feitas por outra pessoa que não o aluno, este deve informar sempre por e-mail a organização, qual o nome da pessoa que
efectuou o pagamento.
6. Se o participante pretenter desistir da frequencia do workshop antes de inciar as aulas, o valor da inscrição não será devolvida.
7. Não serão reembolsados desistências sem justiﬁcação previamente analisada e acordada entre ambas as partes
8. Ao valor acresce a taxa de iva em vigor

EU

ACEITO AS CONDIÇÕES
data de hoje

Fazer download da ﬁcha, preencher, salvar e enviar para geral@workshoproject.com

18

CONTACTOS
tlf.: 00351 21 347 24 19
geral@workshoproject.com
www.workshoproject.com

MORADA
Rua de São Paulo nº 121 2º esq.
1200 – 427 Lisboa

