Visita ecológica sobre a flor de lótus (Grupo) Regulamento
Entidade organizadora:
Introdução:

Data da actividade:
Horário da actividade:
Local da actividade:
Destinatários:
Vagas:
Taxa:
Data de inscrição:
Forma de inscrição:

Consultas:
Observações:

Instituto para os Assuntos Municipais (IAM)
Através desta visita, é possível conhecer a plantação e a conservação das
flores de lótus nativas bem como a cultura e tradições relacionadas com
elas.
13 a 17 de Junho de 2022
10:00-11:30/15:00-16:30
Casas-Museu da Taipa
Associações de Macau (entre 3 e 80 anos)
Cada grupo é composto de 30 pessoas
Gratuita
de 24 de Maio a 31 de Maio de 2022
Enviar o boletim de inscrição preenchido para o fax n.º 2888 2247 e ligar,
em seguida, para o telefone n.º 2888 0087, para confirmação e
acompanhamento. A inscrição é feita por ordem de chegada. No boletim de
inscrição deve ser indicado o nome, n.º de telefone e fax e o endereço do
participante, por forma a facilitar o contacto.
2888 0087
1. Todos os participantes devem ser residentes de Macau. Se for menor
de 18 anos, é necessário que seja acompanhado por um adulto também
inscrito para participação da actividade;
2. Durante a actividade, deve tomar todo o cuidado e cumprir as
disposições e instruções dos funcionários, para evitar a ocorrência de
eventuais acidentes;
3. Se no dia marcado estiver mau tempo, a realização da actividade
dependerá do resultado da avaliação de segurança;
4. Este Instituto irá adquirir seguro da actividade para os participantes;
5. A entidade organizadora reserva-se o direito de alterar, sem aviso
prévio, as cláusulas e regras da presente actividade.

Visita ecológica sobre a flor de lótus (Grupo)
Formulário de Inscrição
N.º de pessoas inscritas:

Nome da associação:

Local de partida:

Pessoa a contactar:

Data e horário da
actividade

N.º de telemóvel:












N.º de fax:

13 de Junho (segunda-feira) 10:00-11:30
13 de Junho (segunda-feira) 15:00-16:30
14 de Junho (terça-feira) 10:00-11:30
14 de Junho (terça-feira) 15:00-16:30
15 de Junho (quarta-feira) 10:00-11:30
15 de Junho (quarta-feira) 15:00-16:30
16 de Junho (quinta-feira) 10:00-11:30
16 de Junho (quinta-feira) 15:00-16:30
17 de Junho (sexta-feira) 10:00-11:30
17 de Junho (sexta-feira) 15:00-16:30

10:00-11:30
/
15:00-16:30

Assinatura do responsável, carimbo e data:
______________________
A preencher pelo IAM
Nota:

Despacho:

/

/

