Formulário de Inscrição

75a Assembleia Geral

Sociedade Interamericana de Imprensa
Biltmore Hotel
Coral Gables, Florida

4 a 7 de outubro de 2019

_______________________________________________________será representada por (letra de forma)

(Nome da Publicação ou Empresa como deve aparecer no crachá)

Nome

______________________________________________Cargo _____________________________

Nome do acompanhante (se for participar de reunião) _____________________________________________
Endereço do escritório __________________________________ Cidade_____________________________
País _________________________________________________ CEP _____________________________
Telefone _____________________ Fax ____________________ e-mail _____________________________
Forma de pagamento das taxas de inscrição (favor enviar pagamento para escritório da SIP):
Cheque -- (em nome da SIP, em dólares norte-americanos); Número __________________________________________
(Só aceitamos cheques que possam ser descontados em bancos dos Estados Unidos)
Cartão de crédito, Visa, MC e AMEX com um acréscimo de 5%. Favor autorizar o acréscimo abaixo.
Número _____________________________________________ Código de segurança ___ ___ ___ ____

Data de validade ________

__________

Endereço do portador do cartão ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Nome no cartão_____________________________________________ Assinatura autorizada

__________________________________________

Transferência bancária - Para obter informações sobre transferência bancária, envie um e-mail para Paola Dirube: pdirube@sipiapa.org, ou ligue
para (305) 634-2465, em Miami, Flórida, EUA.

Taxas de
Inscrição

Custo
Sócios (inclui inscrição para o programa de seminários)
Sócios (sem inscrição para seminários)
Não sócios que tenham participado anteriormente
Acompanhantes, professores de jornalismo
Sócios aposentados
Menores de 17 anos
Participantes pela primeira vez dos Estados Unidos terão
uma taxa especial de US$ 400 por pessoa, que inclui um
ano de iliação à SIP
Outros participantes pela primeira vez

Total

US$ 1.700,00
US$ 1.300,00
US$ 1.950,00
US$ 850,00
US$ 225,00

US$ 400,00
US$ 850,00
		

INSCRIÇÃO ATRASADA:

Acréscimo de 5% para os pagamentos recebidos
entre 5 e agosto e 3o de setembro;
10% a partir de 4 de setembro

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO:

Reembolso total se houver noti icação até 3 de setembro de
2019; 50% se recebido entre entre 4 e 16o de setembro A
partir de 17 de setembro não haverá reembolso.

Para reservas de hotéis contacte Hotel Biltmore directamente
305-445-1926 ou gratuitamente: 1-800-727-1926 - Group Booking ID# 4117 “IAPA SIP Annual Meeting”
El plazo para reservar com tarifa de grupo vence el 8 de septiembre
E-mail: reservations@biltmorehotel.com / Hotel website: www.biltmorehotel.com
Por favor, envie este formulário para os escritórios da SIP em Miami:
(305) 634-2465 / Fax (305) 860 4264 / E-mail: pdirube@sipiapa.org
Para mais informações, visite o site da SIP: www.sipiapa.org

