EWV - Instituto Reconhecido
Inscrição para a formação de "Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em cavalos"
Outubro de 2016 até Setembro de 2017
Centro de formação: Centro Hípico de Belas em Lisboa
Endereço postal: EWV, Apfelweg 22, 69168 Wiesloch - Alemanha
Formação intensiva de 18 meses em fins-de-semana estabelecidos segundo o plano de formação. A Direção de
Estudos reserva-se o direito da alteração de datas, conteúdos e formadores da formação. 12 meses de formação
e aulas práticas e após exame com aproveitamento, durante 6 meses 16 dias de estágio.
Os formandos da EWV obrigam-se a prestar num prazo de 6 meses após o exame com aproveitamento 16 dias
adicionais de estágio em fisioterapeutas em cavalos, treinadores, veterinários, ferreiros, seleiros e dentistas para
cavalos. Após o exame com aproveitamento será entregue o respetivo formulário para a certificação do estágio
obrigatório.
A propina pode ser paga na totalidade no valor de 3.505,50 € ou em 4 prestações à 922,50 € cada-uma e inclui
28 unidades de formação em 9 aulas à 45 min (consulte o horário), o manual EWV, agenciamento do estágio de
16 dias e o exame interno do Instituto e o respetivo diploma.
Inscrevo-me para a formação de Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em cavalos na EWV e confirmo com
a minha assinatura que tomei conhecimento das condições da formação.
Apelido, Nome ____________________________________________
nascido/a a: Data:_____________________
Rua, n.º de porta: _________________________________________________________________________
Código postal, lugar ______________________________________________________________________
Telefone privativo __________________________ Telemóvel____________________________________
Email___________________________________________________________________________________
Profissão/Habilitações literárias ____________________________________________________________
Faz favor preencher em letras de imprensa

A participação na formação na EWV ocorre da minha própria responsabilidade e renuncio a qualquer regresso
em caso de acidentes durante a formação.
A propina pode ser paga na totalidade ou em quatro prestações:
 Pagamento no total de 3.505,50 €

 Pagamento em 4 prestações à 922,50 €
(faz favor marcar com uma cruz)

Numa inscrição até 15 de Agosto de 2016 pode gozar de um desconto de 5% (184,50€) sobre o pagamento na
totalidade de 3.690,00€, respeitando a data da inscrição e a data do vencimento indicado na fatura.
No caso do pagamento em prestações de 922,50€ vigoram as seguintes datas de vencimento:
1ª prestação –

922,50 €

–

pagável até 01-09-2016

2ª prestação –

922,50 €

–

pagável até 01-12-2016

3ª prestação –

922,50 €

–

pagável até 01-03-2017

4ª prestação –

922,50 €

–

pagável até 01-06-2017

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

