PT—(415)

ENCOMENDA DE INGRESSOS PARA EVENTOS
DA COMISSÃO ANFITRIÃ
Convenção do RI de 2015
São Paulo – SP, Brasil
6 a 9 de junho de 2015
Faça sua encomenda em www.rotary2015saopaulo.org.br ou envie o formulário ao fax +55-11-3217-4333.
Dúvidas sobre algum evento? Envie um e-mail a saopaulo2015@frsp.org ou ligue para +55-11-3056-6000.

Data
Sábado
6 de junho

Horário
19h

Preço por pessoa
(US$)

Evento
Carnaval do Rotary

Nº de
ingressos

Total
(US$)

$ 40,00

O Carnaval do Rotary será uma noite inesquecível, com o glamour de uma festa de carnaval e a energia dos
Desfiles das Escolas de Samba. Tudo isso, na área VIP do Sambódromo do Anhembi, onde o Carnaval acontece
todos os anos.
O Rotary International providenciará transporte entre os hotéis oficiais e o evento.

Domingo
7 de junho

Concerto com Maestro João Carlos
Martins e Bateria da Vai-Vai

20h

$ 135,00

Projetada em 1925, a Sala São Paulo é uma das mais importantes casas de concertos e eventos do Brasil. Será
a chance de desfrutar de um grande concerto que mistura a beleza e o requinte da música clássica, com a
brasilidade e o ritmo do carnaval. Ingressos limitados.
A Comissão Anfitriã providenciará transporte entre os hotéis oficiais e o evento.

Será cobrada uma taxa de serviço de US$ 2,50 sobre cada ingresso.
Todos os valores estão em dólares americanos, com taxas inclusas.

Total

Para informações específicas sobre os eventos, entre em contato com a Comissão Anfitriã.
Informações detalhadas sobre todos os eventos serão publicadas em nosso website www.rotary2015saopaulo.org.br.
Gostaria de receber informações adicionais via e-mail.  SIM
DADOS PESSOAIS
As informações marcadas com asterisco (*) são obrigatórias. Use LETRA DE FORMA MAIÚSCULA.

Nome*

Sobrenome*

Distrito

Endereço*

Cidade*

Tel. Res.:* (código
do país)

(código
de área/cidade)

(número)

Estado/Província*

Código postal*

País*

Fax (código		
do país)

(código		
de área/cidade)

(número)

E-mail*

(uma confirmação de seu pedido será enviada para este e-mail)
IDIOMA (ESCOLHA UMA OPÇÃO):
 Inglês  Francês  Alemão  Italiano  Japonês  Coreano  Português  Espanhol  Sueco
 Chinês (Mandarim)  Outro (especifique)

NECESSIDADES ESPECIAIS:      Cadeira de rodas  Outra (especifique)
RESTRIÇÕES ALIMENTARES: 
 Vegetariano  Não como carne vermelha  Não como carne de porco
 Não como mariscos  Não como frutos do mar
 Outra (especifique)
CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA:

Nome

Tel (inclua código do país e da cidade)

INFORMAÇÕES DO HOTEL (SE SOUBER)

Hotel

Cidade

PAGAMENTO
Não são aceitos cheques.
Selecione um cartão:    Visa    MasterCard

Nome como consta no cartão

Assinatura

Número do cartão

Válido até 				
Código de segurança
					(3 ou 4 dígitos)

O envio deste formulário eletrônico ou sua assinatura abaixo autoriza a Comissão Anfitriã a cobrar de seu cartão de
crédito o valor total de sua encomenda de ingressos.

Assinatura*

Data* (dd/mm/aaaa)

Nome completo (em letra de forma)*

TERMOS E CONDIÇÕES/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGRESSOS
1. Os ingressos da Comissão Anfitriã só estão disponíveis aos participantes da Convenção, seus convidados e
familiares que estejam inscritos na Convenção. As vendas serão processadas pela ordem de recebimento dos
pedidos, até que o evento tenha atingido sua capacidade máxima. Os ingressos da Comissão Anfitriã são
transferíveis.
2. Os ingressos da Comissão Anfitriã poderão ser comprados pela internet até 15 de maio de 2015. Depois desta
data, as vendas serão realizadas no estande da Comissão Anfitriã na Convenção, de 5 a 9 de junho de 2015,
com base na disponibilidade de ingressos.
3. A confirmação da compra de ingressos a eventos da Comissão Anfitriã será feita pela ordem de chegada dos
pedidos. Depois de efetuado o pagamento, os ingressos eletrônicos serão enviados aos participantes por e-mail.
4. É possível cancelar a compra de ingressos da Comissão Anfitriã até 15 de maio de 2015 (lembre-se que os ingressos
são transferíveis). Uma taxa de 20% do valor será cobrada. Depois de 15 de maio de 2015, não haverá reembolsos
para cancelamentos.
5. A Comissão Anfitriã fará o reembolso integral dos ingressos no caso de cancelamento de evento ou da Convenção
de 2015, mas não se responsabiliza por despesas relacionadas a viagens de rotarianos e seus convidados.
6. Os preços dos ingressos comprados no local da Convenção de 2015 serão cerca de 20% mais caros do que on-line.

