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ENCONTRO NACIONAL BARBIE COLLECTOR PORTUGAL 2014
PORTUGUESE DOLL CONVENTION

O AMOR PROIBIDO DE D. PEDRO E INÊS DE CASTRO
9 Março 2014 - Coimbra

Data limite de inscrição: 31.Janeiro.2014 Data limite para registo das bonecas a concurso: 31.Janeiro.2014

MORADA: ___________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: ______ - ____ ________________________ DISTRITO: __________________ DOC. IDENTIFICAÇÃO Nº: __________________

TELF: _______________________ EMAIL: ________________________________________________________________________________

PRETENDE PARTICIPAR NO CONCURSO DE BONECAS? SIM: ____ Nº DE BONECAS PARA APRESENTAR A CONCURSO: _____ NÃO: ____

VALOR DA INSCRIÇÃO (CINQUENTA EUROS– 50€) PAGAMENTO A SER FEITO NA ÚLTIMA SEMANA DE JANEIRO PARA VALIDAR A INSCRIÇÃO.

A INSCRIÇÃO ATÉ À DATA LIMITE INCLUI:
 Boneca Barbie do evento e outros brindes surpresa.
 Possibilidade de participar com uma ou mais bonecas no concurso de Barbies.
 Entrada na exposição das Barbies a concurso.
 Acesso a participar na votação para atribuição do prémio à Barbie mais votada.
 Acesso a 2 seminários temáticos.
 Almoço tipo buffet
 Entrada no Parque “Portugal dos Pequenitos”.
 Visita à “Exposição da Barbie” no Portugal dos Pequenitos.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO:
1. A pré inscrição não é obrigatória nem assegura a participação no evento, mas dá prioridade aos participantes.
2. Só são consideradas as inscrições efetuadas dentro das datas limite e nas fichas correctamente preenchidas.
3. Inscrições fora do prazo podem ser aceites e podem estar sujeita ao agravamento de 25%.
4. As inscrições devem ser enviadas para o email: barbiecollectorportugal@gmail.com
5. As inscrições serão consideradas por ordem de receção até ao limite de vagas disponíveis.
6. Após receção da inscrição receberá a confirmação da mesma e as instruções de modo a proceder ao respectivo pagamento.
7. A inscrição juntamente com o pagamento permitem assegurar a participação no evento com atribuição do número de inscrição.
8. Os participantes deverão ter 14 anos ou mais à data da realização do evento.
9. A inscrição é pessoal e intransmissível.

10. Só será admitido 1 (um) voto no concurso de bonecas por cada inscrição efectuada no evento, mediante a apresentação do
documento de identificação indicado na Ficha de Inscrição.
11. De modo a receber as lembranças oferecidas, incluindo a boneca Barbie, os participantes devem estar presentes no evento,
durante a duração do mesmo e apresentar documento de identificação. A ausência do evento ou a falta do documento de
identificação acima referido, pressupõe que abdicam das mesmas. Não são abertas exceções sob qualquer pretexto.
12. Os participantes no evento autorizam ser fotografados/filmados e autorizam a organização do evento a usar o seu nome, voz e
imagem em todas e quaisquer circunstâncias que promovam o presente e os próximos eventos.
13. Política de cancelamento:
Devido às despesas incorridas pela organização, o cancelamento da inscrição pressupõe uma taxa de cancelamento
independentemente da razão da mesma:
De 1 a 28.Fevereiro: 50% do valor da inscrição; após 1.Março: Sem devolução.
14. Para qualquer esclarecimento ou pedido de informação contactar: barbiecollectorportugal@gmail.com
15. O não cumprimento integral das regras acima leva à perda do direito de participar nas atividades e de receber as lembranças
anunciadas e outras.

Tomei conhecimento e aceito as condições de participação no evento:

ASSINATURA: ___________________________________________________________________________ DATA: _______________
(Conforme documento de identificação ou dos pais para menores de 18 anos)

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____ - ____ - _______


