INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO
JUDICIAL BRASIL-ARGENTINA
MENDOZA: 26 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2012
04 ANOS DO INTERCÂMBIO

Candidato: _______________________________________________________ juntar 2 fotos ¾;
Data de aniversário: ___de __________de _____;Nome p/ crachá:________________________
Endereço: ____________________________________________nº _________,
Complemento_____,Bairro_______________Cidade____________________________________;
Estado___________________________________________________, CEP______________;
Fone Resid.: (____)_____________;FoneCel..:(____)_____________________;
E-mail: __________________________________________________________;
Unidade de trabalho: ______________________________________________;
Cargo: __________________________________________________________;
Endereço: ______________________________________________nº, _______, Bairro
___________________Cidade_______________________ CEP ________;
Fone do trabalho: _________________________________________________;
Tempo de exercício: ______________________________________________;
Idioma estrangeiro / qual? __________________________________________;
CPF.: ________________, RG.: _________________Órgão Emissor_________;
Passaporte nº __________________________, validade: __________________;
Seguro de vida: SIM( ) NÃO ( ) - Qual? _____________________________________;
Seguro de saúde: SIM( ) NÃO ( ) - Qual? _______________(NÃO É VÁLIDO O EMITIDO POR CARTÃO DE
CRÉDITO.)
PESSOA DE CONTATO NO BRASIL:_________________________________FONE: (___)__________________

Deseja dividir ou ficar só quarto do hotel : DUPLO (

) INDIVIDUAL (

) INDIVIDUAL PAGA

TARIFA INTEIRA

Declaro estar de acordo com os termos da carta convite e do regulamento do Programa.
Em, ________ de __________________ de 2012.
__________________________________________
CANDIDATO

1

PROGRAMAÇÃO DE CUSTOS –TERMO DE ADESÃO – WM TOURS
1. Toda a programação em Mendoza incluindo sete diárias no intercontinental cassino-hotel Mendoza
(*****) em apartamento duplo por pessoa, transfer, passeios, honorários e deslocamento de
professores, alimentações indicadas no programa, fretamento de ônibus, shows e apresentações
artísticas, tradução e edição de relatório com ilustração fotográfica e DVD de fotos, certificação e
observador internacional custará R$ 5.600,00 que podem ser divididos em cinco parcelas sendo a
primeira de R$ 1.600,00 com vencimento em 29.02.2012 na INSCRIÇÃO e + quatro parcelas de R$
1.000,00 com datas de 30.03.2012, 30.04.2012, 30.05.2012 E 30.06.2012.
2. A INSCRIÇÃO SE COMPLETA COM A ENTREGA OU ENVIO DO FORMULÁRIO PRÓPRIO
E DO TERMO DE ADESÃO À PROGRAMAÇÃO DE CUSTOS, JUNTAMENTE COM A
PARCELA DE INSCRIÇÃO PARA A AGÊNCIA CREDENCIADA.
3. É exigência incondicional para a emissão do certificado o aproveitamento de 100% de freqüência a
todos os eventos oficiais constantes da programação.
4. PASSAGEM AÉREA EM SEPARADO: a melhor opção é o vôo TAM/LAN no trecho PORTO
DE ORIGEM/ SÃO PAULO/SANTIAGO/MENDOZA/SANTIAGO/SÃO PAULO/PORTO DE
ORIGEM. A parte aérea poderá ser adquirida na agência de viagens WM em até seis vezes pelo
preço de tarifa especial de eventos concedida pela TAM. Poderá ser feito também através da troca de
pontos pelo sistema de milhagem com qualquer companhia aérea que faça a rota, sob a
responsabilidade de cada participante. Neste caso a agência terá que ser informada.
5. A primeira parcela servirá para efetuar a reserva do hotel, do transfer e da vaga para o curso com a
agência de eventos correspondente em Mendoza, designada pelos organizadores na Argentina.
6. A DESISTENCIA ATÉ TRINTAS ANTES DO EMBARQUE ocasionará a MULTA da
PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ou o seu equivalente, exceto se
houver permuta de nomes sob sua responsabilidade. Após esse prazo, o participante perderá o valor
integral do contrato, exceto se houver permuta de nomes sob sua responsabilidade. No caso de
qualquer mudança na passagem aérea, o participante se sujeitará as regras tarifárias vigentes e suas
penalidades.
7. Poderá o participante levar o seu acompanhante desde que efetue o pagamento da diferença do hotel,
aquisição de passagem aérea e proceda ao pagamento individual dos transfers, almoços, jantares,
passeios e shows dos quais deseje participar. O acompanhante não poderá participar das sessões de
trabalho/estudos, nem poderá usar o transporte contratado para qualquer interesse individual.
8. A opção por quarto individual (SINGLE), ou diferença do acompanhante acarretará um acréscimo
de R$ 1.400,00 na primeira parcela.
9. O participante que disponha de tempo e quiser estender sua estada ou planejar outro roteiro fora do
programa para antes ou depois do evento, arcará com os eventuais custos que essa nova programação
venha a acarretar.
10. É obrigatória a contratação de seguro saúde internacional e do passaporte. O seguro é exigido em
todos os programas com Universidades estrangeiras bem como o passaporte com prazo de validade
superior a seis meses. O programa é oficial, portanto, para a emissão do certificado, a Universidade
exige o passaporte com mais de seis meses de validade. Ambos terão que ser enviados em cópia ou
digitados para a Coordenação no Brasil, através da agência credenciada.
11. Haverá uma programação especial incluída no pacote para visita as Bodegas Norton ou Lopez,
Catena Zapata ou Baron de Rotchield e Salentein com almoço em Kilka ou em caso de
impossibilidade, em outra bodega que ofereça o serviço de refeições.
12. AGÊNCIA CREDENCIADA: WM TOURS – Av. Cons. Aguiar 2333/CONJ.202 Boa Viagem
Recife-PE. CEP: 51020-020 FONE/FAX 55 81 3465-1592 – EMBRATUR PE 10-40848905000130
– WWW.wmtours.com.br (Sr. Geraldo) Geraldo@wmtours.com.br
DECLARO QUE ACEITO AS REGRAS DO PROGRAMA DE ACORDO COM A INSCRIÇÃO
POR MIM EFETUADA E NOS TERMOS ACIMA._____de______________________de 2012

PARTICIPANTE
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