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OPÇÃO BONECA EXTRA: 120€ 

SILKSTONE CONVENTION DOLL 

DESENHADA POR THE DOLL STYLIST 

                                                         

        A:    110€ :  PAGAMENTO ATÉ 31.10.2018                                         

  B:    125€ :  PAGAMENTO ATÉ  31.12.2018 

 C:    145€ :  APÓS 31. DEZEMBRO. 2018 

                                  PAGAMENTO INTEGRAL 120€ 

              (ATÉ 31.10.2018) 

 PAYPAL                               TRANSFERÊNCIA          PRÉ RESERVA AGORA DE 70€ 

                            AGUARDE  EMAIL DE CONFIRMAÇÃO PARA PAGAMENTO               + 50€ ATÉ  31.10.2018 
 

 

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________________________________________    

DATA NASCIMENTO: _____ - _____ - ________          TELEFONE: ________________________       BI/CC: _________________________ 

MORADA:____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

PAÍS: __________________________ EMAIL: _______________________________________________________________________  

 

A INSCRIÇÃO PARA O FIM DE SEMANA INCLUI: 

 Boneca Barbie exclusiva e de tiragem limitada (não inclui a opção boneca extra);  

 Sorteios, ofertas e muitos brindes surpresa exclusivos da convenção; 

 Jantar de Gala de sábado à noite; 

 Possibilidade de participar nos concursos de fotografia, OOAK e diorama; 

 Acesso a todas as atividades a decorrer no fim de semana; 

 Acesso prioritário à sala de vendas; 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 

 1. Só são consideradas as inscrições efetuadas nas fichas, preenchidas e enviadas para: clubeportuguesdebonecas@gmail.com 

 2. As inscrições serão consideradas por ordem de receção até ao limite de vagas disponíveis.  

 3. Após receção da inscrição será enviada a confirmação e as instruções de modo a proceder ao respetivo pagamento. 

 4. A inscrição juntamente com o pagamento permitem assegurar a participação no evento com atribuição do número de inscrição. 

 5. Os participantes deverão ter 14 anos ou mais à data de 6 de Abril de 2019. Os menores deverão estar acompanhados e a cargo de 

um parente adulto, ambos devidamente inscritos na convenção. A organização reserva-se o direito de avaliação de cada caso. 

 6. 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. 

 7. Política de cancelamento: 

Devido às despesas incorridas pela organização, o cancelamento da inscrição pressupõe uma taxa de cancelamento 

independentemente da razão da mesma: Até 1.Fevereiro.2019: 50% do valor da inscrição; após 1.Fevereiro.2019: Sem devolução. 

8. A inscrição é pessoal e intransmissível.  

9. Para receber o pacote da convenção com as lembranças, incluindo as bonecas da convenção, os participantes devem 

estar presentes durante o evento no momento em que as lembranças são entregues. Não serão enviados brindes nem 

quaisquer artigos pelos correios.  

10. O não cumprimento integral das regras acima leva à perda do direito de participar nas atividades e de receber as 

lembranças anunciadas e outras. Compreendi e renuncio ao meu direito de qualquer lembrança da convenção caso não 

esteja presente na mesma. 

 

TOMEI CONHECIMENTO E ACEITO AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 

 
ASSINATURA:  __________________________________________________________________________     DATA: _______________                

(Conforme documento de identificação ou dos pais para menores de 18 anos) 
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