PT—(813)

Encomenda de Ingressos para Eventos da Comissão Anfitriã
Convenção do RI de 2014
Sidney, Nova Gales do Sul, Austrália
1º a 4 de junho de 2014

Faça sua encomenda em www.rotary2014.com.au ou envie o formulário ao fax +61 2 9891 5984. A menos
que informado o contrário, você poderá utilizar o bilhete de transporte gratuito fornecido pelo governo do
Estado de Nova Gales do Sul para chegar à maioria dos locais dos eventos.
Dúvidas sobre algum evento? Envie e-mail a hocevents@rotary2014.com.au
Data

Horário

Evento

Sábado
31 de maio

15h00

Partida de Futebol Australiano

Preço por pessoa
($AUS)

Nº de
ingressos

Total
($AUS)

O local e custo serão
confirmados em setembro
ou outubro

Este típico esporte australiano irá emocionar os espectadores com seu ritmo e agressividade. O local do evento será confirmado
em seu ingresso.

Sábado
31 de maio

19h00

Noite Gastronômica

Depende do que escolher

Você jantará em um dos melhores restaurantes de Sidney próximo das lindas paisagens do Darling Harbour, e em seguida
assistir um espetáculo gratuito de luzes e fogos de artifício.

Domingo
1° de junho

12h00 às
15h00

Churrasco de Boas-vindas

GRATUITO
N/A

Desfrute de um típico churrasco australiano de linguiças no parque Cathy Freeman, no Parque Olímpico. A entrada será gratuita
para os primeiros 10.000 inscritos da Convenção. Serão oferecidas opções vegetarianas. Você poderá ter que providenciar seu
próprio transporte.

Segunda-feira
2 de junho

20h00

Concerto na Ópera de Sidney

$70

Esta é sua chance de assistir a um concerto da Orquestra Sinfônica de Sidney em um dos mais famosos marcos arquitetônicos
da cidade.

Terça-feira
3 de junho

18h30

O local e custo serão
confirmados em setembro
ou outubro

Noite da Hospitalidade

Desfrute de um jantar com um pequeno grupo de rotarianos locais, faça novas amizades e descubra mais sobre a cultura da
cidade. O transporte será fornecido pelos anfitriões.

Todas as noites

19h00

VIVID

GRATUITO

Espetáculo de luzes GRATUITO. Veja um show espetacular de luzes que iluminará o prédio da Ópera e outros edifícios todos os
dias da Convenção. Caminhe em torno do Circular Quay e pelo bairro de Rocks.

Convenção de Gnomos

N/A

N/A

N/A

N/A

GRATUITO

Traga seu gnomo favorito ou a fotografia dele para participar da Convenção Mundial de Gnomos que acontecerá na Casa da
Amizade Billabong. Adote um gnomo por um preço razoável ou vista o seu com um traje típico de seu país, ou outros trajes
criativos.
Todos os preços estão em dólares australianos e incluem os devidos impostos.

Total $AUS

Todas as instalações do Parque Olímpico de Sidney são acessíveis a cadeiras de rodas. Isto pode não se aplicar para a partida de futebol ou certos
restaurantes. Para informações específicas sobre os eventos entre em contato com a Comissão Anfitriã.

Informações detalhadas sobre todos os eventos serão publicadas nas futuras edições do CORROBOREE, boletim eletrônico bimestral da Comissão
Anfitriã (apenas em inglês), e em nosso website (rotary2014.com.au.).
Gostaria de receber cópias GRATUITAS do CORROBOREE via e-mail.

SIM 

DADOS PESSOAIS
As informações marcadas com asterisco (*) são obrigatórias. Use LETRA DE FORMA MAIÚSCULA.
Nome*

Sobrenome*

Distrito
Endereço 1*
Endereço 2*
Cidade *

Estado/Província*

Tel. Res.:* (código do país)

(código de área/cidade)

(número)

Fax (código do país)

Código postal*

País*

(código de área/cidade)

(número)

E-mail* (uma confirmação de seu pedido será enviada para este e-mail)

Idioma de preferência (escolha uma opção):
 Inglês

 Francês

 Alemão  Italiano

 Japonês

 Coreano

 Português

 Espanhol

 Sueco

 Chinês (Mandarim)
 Outro (especifique)
Necessidades especiais:  Cadeira de rodas  Outra (especifique)
Restrições alimentares:  Vegetariano  Não como carne vermelha  Não como carne de porco  Não como mariscos
 Não como frutos do mar  Outra (especifique)
Contato em caso de emergência:

Nome

Tel (inclua código do país e da cidade)

Informação sobre o hotel (para a Noite de Hospitalidade)
Hotel

Cidade

PAGAMENTO
Não são aceitos cheques.
Selecione um cartão:    Visa   MasterCard   American Express    JCB
Nome como consta no cartão

Assinatura

Número do cartão

Válido até

Código de segurança (3 ou 4 dígitos)

O envio deste formulário eletrônico ou sua assinatura abaixo autoriza a Comissão Anfitriã a cobrar de seu cartão de crédito o valor total
de sua encomenda de ingressos.
Assinatura*

Data* (dd/mm/aaaa)

Nome completo (em letra de forma)*

TERMOS E CONDIÇÕES/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGRESSOS
1. Os ingressos da Comissão Anfitriã só estão disponíveis aos participantes da Convenção, seus convidados e familiares que estejam
inscritos na Convenção. As vendas serão processadas pela ordem de recebimento dos pedidos, até que o evento tenha atingido sua
capacidade máxima. Os ingressos da Comissão Anfitriã são transferíveis.
2. Os ingressos da Comissão Anfitriã poderão ser comprados pela internet até quinta-feira, 1° de maio de 2014. Depois desta data,
as vendas serão realizadas no estande da Comissão Anfitriã na Convenção, de 29 de maio a 3 de junho de 2014, com base na
disponibilidade de ingressos.
3. A confirmação da compra de ingressos a eventos da Comissão Anfitriã será feita pela ordem de chegada dos pedidos. Depois de
efetuado o pagamento, os ingressos eletrônicos serão enviados aos participantes por e-mail.
4. É possível cancelar a compra de ingressos da Comissão Anfitriã até quinta-feira, 1° de maio de 2014 (lembre-se que os ingressos são
transferíveis). Uma taxa de 20% do valor será cobrada. Depois de 1° de maio de 2014, não haverá reembolsos para cancelamentos.
5. A Comissão Anfitriã fará o reembolso integral dos ingressos no caso de cancelamento de evento ou da Convenção de 2014, mas
não se responsabiliza por despesas relacionadas a viagens de rotarianos e seus convidados.
6. Os preços dos ingressos comprados no local da Convenção de 2014 serão cerca de 20% mais caros do que on-line.

