
Português 

Formulário de Inscrição da Conferência Global Aglow 2017 
Um formulário por inscrito, exceto para incrições de famílias. (Digite ou imprima de forma legível.) 

Sobrenome Primeiro Nome Sra./Sr.ta./Sr. 
Participantes internacionais, usem seus nomes impressos no passaporte. Sobrenome official em CAIXA ALTA)  (Circular um) 

Número da Parceria Global Data de renovação do cartão:  

Contato para emergência - Nome: Telefone:  
(O contato de emergência deve ser alguém que não estará atendendo a conferência Aglow 2017) 

Endereço: Cidade:  

Estado: CEP: País:  

E-mail: Telefone: □ casa □ celular 
 Incluir, se necessário, o código do país e de área 

PARTICIPANTES MEMBROS DA FAMÍLIA 

Esposa(o): Jovem/Universitário Data de nascimento:  

Jovem/Universitário Data de nascimento: Jovem/Universitário Data de nascimento:  

VIAGEM INTERNACIONAL 

Caso um visto americado seja necessário para entrar nos EUA, você o possui?  □ Sim □ Não 

SERVIÇOS DE TRADUÇÃO NOTA:  Os idiomas que serão traduzidos dependem do número de inscritos que precisem de tal língua. 

Você ou algum membro da sua família vai precisar de um radio com headset para tradução? □ Sim □ Não     (Taxa de $5 por cada radio pago no local) 

Caso sim, qual idioma você fala: □ Espanhol   □ Francês   □ Koreano   □ Japonês   □ Alemão   □ Outro  

TAXAS PARA A INSCRIÇÃO:  

(Observe que o prazo do Early Bird mudou em relação aos prazos anteriores) 

 Early Bird 

(1 Mar – 31 de Maio 2017*) 

Regular 

(1 Jun – 31 Augo 2017*) 

No local  
(Somente pagamento no local) 

  

Adulto (EUA) $165 $180 $195   

Adulto & Conjuge (EUA)** $260 $275 $290   

Adulto (Internacional) $110 $110 $110   

Adulto & Conjuge Internacional** $205 $205 $205   

Adolescente (12-17 anos) $60 ea. $60 ea. $60 ea. # X $60 =  

Adolescente (12-17 anos) $85 ea. $85 ea. $85 ea. # X $85 =  

Recepção da 50º Celebração Global Aglow $10 ea. $10 ea. $10 ea. # X $10 =  

Nùmero PG & data de renovação no topo do formulário.  U.S./Benefício Parceria Global (Descontar $20)  

Doação para o Ministério Aglow \Internacional incluso?  □ Sim  □ Não Montante da doação  

TOTAL GERAL  

*Marcado antes ou depois.    **Mcasados pagam taxa reduzida & somente um desconto de $20 da Parceria Global ê permitida. 

PAGAMENTO 

Forma de pagamento: □ Cheque/Ordem de dinheiro □ Discover □ Master Card □ Visa □ American Express □ Débito (Visa ou MasterCard) 

Nº cartão de crédito Data exp.  

Assinatura do proprietário do cartão (Necessária)  

Nome do proprietário do cartão Telefone  

Pagamentos por cheque ou ordem de pagamento, envie para: Aglow International, PO Box 1749, Edmonds, WA 98020, EUA.  

Por favor NÃO inclua o seu formulário de hospedagem com a sua isncrição. 

Pagamentos com cartão de crédito, você pode: (1) Enviar a sua isncrição, (2) Enviar fax da sua inscrição para Aglow no 425.778.9615 ou (3) Ligar 425.775.7282 ou 
800.755.2456, ramal 205 ou 206 ou 208. 8:30 AM - 4 PM Hora do Pacífico, de segunda a sexta, exceto feriados nos EUA. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

Todos os pedidos de cancelamento devem ser feitos por escrito e com carimbo postal até 31 de agosto de 2017. Uma taxa de transação de US $ 25 será retida em 
todos os reembolsos. Aguarde pelo menos 8 semanas para processamento. 

A sua inscrição para a conferência permite que a Aglow International utilize a sua imagem caso apareça num vídeo ou numa fotografia. A gravação pessoal de 
sessões gerais, em formato de áudio ou vídeo, é proibida. 


