
PULSEmeet 2015
Application Form - EUD Participants

Por favor, preencha toda a informação solicitada. Casais: cada um preenche um formulário. 
Nota 1:  Enviá o formulário para a morada da respetiva União/Conferência ou por email do Dep. de Jovens/Educação da vossa União/

Conferência (address no site PULSEmeet). 
Nota 2: Por favor, note que apenas os participantes da Bulgária, Portugal, Roménia, Espanha recebem um preço reduzido (sponsorship). 
Nota 3: Os empregados da Igreja não recebem um preço reduzido. Isso se aplica também para aqueles que organizam o seu próprio alojamento. 
Nota 4: Certifique-se que tem um seguro de viagem válido.e que tem um seguro de viagem válido.

Primero nome: ...................................................... Ultimo Nome: .............................................................

Morada: ..................................................................................................................................................

CP+Localidade: ...................................................... País: .......................................................................

Telemóvel: .............................................................. Email: .......................................................................
Nascimento dd/mm/aaaa: ................................... Nacionalidade: ...........................................................

Casal: Nome do cônjuge ..............................................

Não preciso de tradução  Preciso de tradução para...........................................

Meu interesse/background: 

    Sou responsável de jovens na igreja 

    Sou membro do equipe director de jovens na igreja

    Sou ancião da igreja ou membro do comitê da igreja

    Sou pastor ou empregado(a) da igreja adventista

Cuidados Dietéticos Especiais:
[O Menu é vegetariano. Outras necessidades, indicar aqui]
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Tradução: Nota: A língua do Congresso é o Inglês.

União/Conf.: ....................................................

Data:  ....................................

Enviar para:  sua União / departamento Jovens por correio ou via e-mail (Endereços www.aypulse.org/registration)

Assinatura: (se posible) ......................................................................

   Concordo apoiar todas as atividades e respeitar a filosofia da Igreja ASD durante a participação no
      PULSEmeet. Aceito que as fotografias são tiradas e os vídeos gravados para documentar o evento.

   Vai pagar a minha taxa de participação de acordo com as instruções de pagamento da minha Union/Conf.

Viagem: 
Eu viajo de         Avião Trem    Carro

 Preciso de transporte para o aeroporto * Sim

 Autocarro      

  NoNão
* Um serviço de transporte de e para o aeroporto de Stuttgart será organizado na quarta-feira 04/02 e no domingo 08/02. 

Custo: €10 para a viagem de volta. Se você precisar de transporte, envie-nos as suas informações de viagem completo 
o mais rápido possível, mas o mais tardar até 14 de Dezembro!

Seguro de Viagem: É OBRIGATÓRIO preencher esta seção*:
   Tenho seguro de viagem                   Tratarei do seguro de viagem

* cada participante tem de tratar do seu seguro de viagem. Verifique as suas normas nacionais para os seguros de viagens ao exterior.

Atenção:: Conta a ordem de chegada! Registem-se assim que possível! A disponibilidade é limitada!
No máximo até: 14 de Dezembro 2014.
NOTA: aplicaçãoes tardias serán cobradas com €30 adicionais.

Seu      Homen   Mulher
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