
SECRETARIADO  REGIONAL  DE  VISEU

Autorizo o débito da minha conta no valor de _______,____€.

Dia 23 de Novembro
Restaurante  “Palmeira” 

Bodiosa - Viseu

MAGUSTO

A Secção Regional de Viseu com a colaboração  do Departamento de 
Tempo Livres vai realizar um Magusto no próximo dia 23 de Novem-
bro, no Restaurante “Palmeira”, em Bodiosa - Viseu, pelas 18,30 ho-
ras. Convidamos todos os sócios e familiares a estarem presentes.

EMENTA
Entradas: Queijo, presunto c/melão, pão, salgadinhos mistos, cama-
rão, feijoada de marisco, feijoada de feijão preto, favas guisadas, orelheira, rissóis variados;
Carne: Lombo de porco assado recheado com ameixas e Vitela assada com arroz branco/batata assada e salada;
Sobremesa: Leite creme, Mousse de Chocolate, Doce da Casa, Salada de Fruta, castanhas e Jeropiga; 
Bebidas: Águas, sumos, cola, cerveja, vinho tinto e branco da casa, café. 
Preço por pessoa: 
Sócios, Trabalhadores do SBC, (cônjuges e filhos beneficiários dos SAMS e pensionistas)  ................................................................................................. 15,00 €
Acompanhantes .........................................................................................................................................................................................................................................20,00 €
Crianças 0 – 5 anos .........................................................................................................................................................................................................................................Grátis
Crianças 6- 10 anos ......................................................................................................................................................................................................................................8,00 €
As inscrições e autorização de débito deverão ser enviadas até ao dia 15 de Novembro de 2019, para: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CENTRO, 
Sector Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços, Av. Fernão de Magalhães, 476 3000-173 COIMBRA,ou através do Email: 
gab.apoio@sibace.pt (desde que o boletim e autorização de debito em conta seja digitalizado com a assinatura).
Qualquer desistência está sujeita a penalização de igual valor ao que for debitado ao SBC.
Posteriormente será confirmada a sua participação.
Viseu, 8 de outubro de 2019       Saudações Sindicais   
              O Secretariado Regional de Viseu

#

BOLETIM  DE  INSCRIÇÃO
Nome do Bancário: |__________________________________________________________________________________| Sócio Nº: |_________|

Morada: |__________________________________________________________| Código Postal: ________ - _____________________________ 

Banco: |____________________| Telefone: |_____________| Telémovel: |_____________| E-mail: |_____________________________________|

Beneficiário: |_______________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Beneficiário: |_______________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Acompanhantes: |____________________________________________________________| Parentesco: ____________ Idade: |______________|

Data _____/_____/_____     Assinatura: ___________________________________________________________

MAGUSTO

Ler o Regulamento antes de preencher este boletim

Telefone . . . .

Tipologia T1 Data / / a / /

Tipologia T1 Data / / a / /

Tipologia T1 Data / / a / /

Data / / a / /

Tipologia T1 T1 (2) T1 (4) T1 Superior T2 Single Duplo

Jantar PA MP PC TI Berço

Cama Extra Cama Extra (3 aos 12) Cama Extra (A partir dos 13)

Valor Total   ____________,______€

/ /

IBAN para débito P T 5 0

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de Magalhães, 476 - 
Apartado 404 - 3001-958 Coimbra ou digitalizando-o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para gab.apoio@sibace.pt

Em  caso  de  desistência,  a  mesma  estará  sujeita  a  uma  penalização  de  igual  valor  ao  que  nos  for  debitado  pelo  operador  turístico.

Pagamento Fracionado

Solicito o fracionamento da inscrição em __________ meses no valor de € ______,_____ (mínimo de €50,00 p/mês e máximo de 10 meses)

Registo de Entrada nº. _____________

Data ________ /________ /________

Assinatura do Sócio e Data

Declaro ter dado autorização prévia ao SBC para a realização de débitos pelo sistema SEPA, bem como, ter lido, compreendido e aceite o regulamento publicado no catálogo de
Tempos Livres 2019 na sua integralidade. Tenho conhecimento e aceito que os dados fornecidos neste impresso sejam tratados e mantidos informaticamente, tal como, a
transmissão às entidades prestadoras dos serviços de cada atividade.

Assinatura Data
(Assinatura do titular da conta)

Legenda:      |   PA - Pequeno Almoço   |   MP - Meia Pensão   |   PC - Pensão Completa   |   TI - Tudo Incluído

Allotments

Edifício Veleiro - Monte Gordo

Suplementos

Identificação do Sócio

Sócio nº. Nome e Apelido

Telemóvel

Boletim de Inscrição 
Alojamentos

Real Lota - Manta Rota

Ocupação

__________ (nº. de adultos) + __________ (nº. de crianças)= __________ (nº. total)

Idades das crianças ______ / ______ / ______ / ______ / ______

(a preencher pelo SBC)

E-mail

Apartamentos

Quinta Pedra dos Bicos - Albufeira

“E também declaro para os devidos efeitos que autorizo a recolha de imagens vídeo, fotografia e suporte áudio durante o desenvolvimento das atividades, para uso único e exclusivo na promoção das iniciativas do SBC”.

   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  P  T  5  0


