CUSTOS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO:
O evento irá realizar-se numa estância termal de elevada qualidade, situada na Serra da Estrela, num período de grande afluência à
região, pelo que se torna necessário garantir com muita antecedência as reservas dos quartos e instalações de apoio e lazer. Para o
podermos fazer, necessitamos de obter, com urgência, as inscrições dos interessados, sendo que as mesmas serão feitas por
ordem de inscrição, até ao limite de quartos do H2Otel. O pagamento do evento irá processar-se em duas fases:
1.ª Fase - O participante deverá inscrever-se até à data limite de 23 de Setembro. Será processada uma referência multibanco
correspondente ao valor total da inscrição mais 10% dos serviços extra pretendidos (Alojamento e Jantar Confraternização).
2.ª Fase - No dia 20 de Outubro, os inscritos serão notificados por email para proceder ao restante pagamento, a efectuar
impreterivelmente até 2 de Novembro. Os participantes que efectuem as inscrições tardiamente sujeitam-se a ficar alojados noutro
Hotel nas proximidades, a cerca de 20Km do local do Encontro (na Covilhã). Nas tabelas abaixo conseguirá verificar todos os
preços relativos ao evento.

*Inscrição:
100% do valor
Membros efectivos
Membros estagiários
Membros estudantes

120,00 €
80,00 €
40,00 €
180,00 €

Não-Membros
* Inclui a participação nas sessões técnicas, uma visita técnica e os eventos sociais (recepção de boas vindas e jantar de
confraternização para o inscrito e 1 acompanhante).

Serviços Extras:
**Alojamento
10% do valor

90% do valor

1.ª prestação

2.ª prestação

(Até 23 Setembro)

(Até 30 Setembro)

100% do valor

20,00 €
15,00 €

180,00 €
135,00 €

200,00 €
150,00 €

Não-membros da OE com acompanhante (3 noites em quarto duplo)

22,50 €

202,50 €

225,00 €

Não-membros da OE sem acompanhante (3 noites em quarto single)

17,50 €
10,00 €
6,00 €
0,00 €

157,50 €
90,00 €
54,00 €
0,00 €

175,00 €
100,00 €
60,00 €
0,00 €

Membros da OE com acompanhante (3 noites em quarto duplo)
Membros da OE sem acompanhante (3 noites em quarto single)

2º acompanhante (3 noites - em Cama extra)
Criança dos 6 aos 10 anos (3 noites - à data do Encontro)

Criança com idade até 5 anos (3 noites - à data do Encontro)
** Alojamento em regime APA no H2Otel (Hotel Base). Prevê-se ainda a possibilidade de alojamento noutros locais, a preços
inferiores. Para estes casos e para outros casos excepcionais, por favor contactar o Secretariado do Encontro: Tel: 21 313 26 62 /3
/4; e-mail: colegios@ordemdosengenheiros.pt

Participação no jantar de confraternização para não inscritos e outros acompanhantes (para além do 1º):
Nota: o jantar é gratuito para o inscrito e para o 1.º
acompanhante

Criança com idade até 5 anos (à data do Encontro)
Criança dos 6 aos 10 anos (à data do Encontro)
Adultos

10% do valor

90% do valor

1.ª prestação

2.ª prestação

(Até 23 Setembro)

(Até 30 Setembro)

0,00 €
1,00 €
2,00 €

0,00 €
9,00 €
18,00 €

100% do valor

0,00 €
10,00 €
20,00 €

