Diversas pero no dispersas
23, 24 y 25 de noviembre
Montevideo, Uruguay

Instruções inscrição
A inscrição será feita usando o formulário que está na página web www.14eflac.org no
período de 24 de abril a 24 de julho.
Existe um máximo de inscrições permitidas para as pessoas residentes no Uruguai, Brasil
e Argentina.
Use o formulário correspondente a sua residência:
Inscrições ALC
Inscrições ARGENTINA
Inscrições BRASIL
Inscrições URUGUAY
A cota da inscrição para o 14 EFLAC deve ser paga antes de completar o formulário
seguindo as opções
U$D 50 - Sim hotel + almoço e lanches (EFLAC)
U$D 110 - Hotel 2 estrelas com café da manhã (no hotel), almoço e lanches (EFLAC)
U$D 180 - Hotel 3 estrelas com café da manhã (no hotel), almoço e lanches (EFLAC)
U$D 250 - Hotel 4 estrelas com café da manhã (no hotel), almoço e lanches (EFLAC)
Todas as opções são para 2 pessoas por quarto.
Os hotéis serão assignados pela organização do EFLAC. Os participantes podem selecionar
o tipo de hotel de sua preferência, pagando o preço correspondente a esse tipo de hotel
Uma vez confirmado o pagamento receberão a confirmação da inscrição que poderá
demorar entre 10 y 15 dias.
Os recibos de pagamento deverão ser apresentados durante o Encontro.
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Para residentes no Uruguai
Antes de preencher o formulário de inscrição devem pagar a cota de inscrição para o 14
EFLAC fazendo uma transferência por Abitab a nome de Yelitza Pernia CI 6.091.810-8
Depois de feito o pagamento devem completar o formulário de inscrição indicando o
nome e o número do documento da pessoa que fez o pagamento. Sem esses dados não
será possível realizar a inscrição. Se uma pessoa faz um deposito que corresponde a várias
inscrições no momento de preencher o formulário, deve preencher um para cada uma
das pessoas indicando o nome e o número de documento de quem fez o pagamento.

Para pessoas não residentes no Uruguai
O pagamento da inscrição deverá ser feito através de transferência por Western Union
em nome de Elena Fonseca CI 577.578-7
Depois que foi feito o giro por Wester Union deverá completar o formulário informando o
número da transferência e o nome da pessoa que fez o giro. Sem esses dados não será
possível realizar a inscrição. Se uma pessoa deposita numa mesmatransferência o
dinheiro de várias inscrições, no momento de preencher o formulário deverá informar o
nome de quem fez a transferência e o número da transferência.

COTIDIANO MUJER - Centro de Comunicación Virginia Woolf
San José 1436, Montevideo. 29018782 – 29020393
cotidian@cotidianomujer.org.uy // cotidianomujer.org.uy

