Centro de Formação

Instituto EWV
Instituição reconhecida pelo Estado Alemão ao abrigo da Lei de promoção do ensino e formação contínuos M-V *

Osteopata Estrutural de Cavalos (bmg)
Descrição, valores e modo de pagamento
Ano letivo de Abril de 2020 a Março de 2021
Centro Hípico Dom Cavalo – Rua do Alcaide 2415-011 Leiria
Inscrição: Joana Santos – email: joana.ewv@gmail.com

Formação intensiva de 15 meses em datas programadas de acordo com o plano do curso.
A Direção de Estudos reserva-se no direito de alterar datas, conteúdos e formadores da
formação.
A propina tem um valor de 4.135€ (IVA incl), mais 123€ (IVA incl.) para o Seminário Especial.
Pode ser paga na totalidade com um desconto de 5%, ou em 4 prestações de 1.033,75€ cada.
Por favor, confirme as suas condições especiais como “Técnico de Fisioterapia de reabilitação
(bmg)” com conclusão no Instituto EWV.
A propina do curso inclui todos os manuais que estão disponíveis no início do curso, as palestras,
os cavalos utilizados para treinar e o cartão de terapeuta.
Inscrevo-me para a formação de “Osteopata Estrutural de Cavalos (bmg)” no Instituto EWV e
confirmo com a minha assinatura que tomei conhecimento das condições da formação.
(Preencher em letras Maiúsculas)

Apelidos, Nome:

Data Nascimento:

Morada:
Código Postal:
Telefone / Telemóvel:

E-Mail:

Profissão / Habilitações Literárias:
Para comprovar as suas habilitações, solicitamos que envie cópias dos seus certificados (Fisioterapeuta de
cavalos, Veterinário, Enfermeiro Veterinário, THP ou Fisioterapeuta humano).

A participação na formação no Instituto EWV ocorre da minha própria responsabilidade e renuncio a
qualquer regresso em caso de acidentes durante a formação. Por favor, apresente uma responsabilidade
profissional e um seguro de acidentes no início do estudo.
A propina pode ser paga na totalidade, em quatro ou quinze prestações para o IBAN PT50 0010 0000
5753 1420 00102:
 Pagamento no total de €4,135

 Pagamento em 4 prestações de €1.033,75

 Pagamento em 15 prestações de €275,67 (Pagamento nos dias 1)

(Marcar com uma cruz a opção pretendida)

Caso se inscreva até 15 de Fevereiro de 2020 pode gozar de um desconto de 5% (€206.75) sobre o total (3.92825€),
respeitando a data da inscrição e a data do vencimento indicado na fatura.
No caso do pagamento em prestações de €1.033.75 vigoram as seguintes datas de vencimento:

1ª prestação

–

€1.033,75

–

Vencimento até 01-03-2020

2ª prestação

–

€1.033,75

–

Vencimento até 01-06-2020

3ª prestação

–

€1.033,75

–

Vencimento até 01-09-2020

4ª prestação

–

€1.033,75

–

Vencimento até 01-12-2020

Local, Data, Assinatura
____________________________________________________________
(Com a minha assinatura aceito os termos da inscrição. Pedimos a devolução de um exemplar assinado para o Instituto
EWV)

