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Ficha de inscrição – FÓRUM NACIONAL APICULTURA 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  
 

Morada:  
 

Localidade:  Código postal:  -   NIF:  
 

Telf/telm:  E-mail:  
 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO 
 Associados/Técnicos (1) Não associados(1) Estudantes(2) 

Até 15.11.2019 35 €  45 €  10 €  
       

Após 15.11.2019 45 €  55 €  15 €  
       

No próprio dia 55 €  65 €  20 €  
 

Entidade   

(1) Apicultores Associados na Associação dos Apicultores da Beira Alta e Técnicos de Organizações filiadas na FNAP. A Inscrição inclui 
entrada no XX Fórum Nacional de Apicultura, documentação e Jantar Convívio Beirão, no dia 23 de novembro. 

(2) A Inscrição inclui entrada no XX Fórum Nacional de Apicultura, documentação. O custo do Jantar Convívio Beirão para estudantes é de 
25 euros. 

 

Se pretende participar no Jantar Convívio Beirão, no dia 23 de novembro, assinale aqui  

 
 

PAGAMENTO: 

 Pagamento por cheque emitido à ordem de Associação dos Apicultores da Beira Alta 
 

Cheque nº:  Entidade Bancária:  
 

 Pagamento por transferência bancária  para o    IBAN: PT50 0045 3180 4003 3497 4974 9 
 
 

Emitir recibo em nome de:  NIF:  
  

Morada:  
 

Localidade:  Código postal:  -  
      

E-mail:  
 

De acordo com o disposto no RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), informamos que os seus dados serão incorporados 

no nosso ficheiro de dados pessoais, com a finalidade de relações de âmbito comercial, estudos e divulgação dos seus programas e 

atividades ou outras informações da AABA. Poderá exercer os direitos de acesso e conhecimento dos dados registados, retificação e 

eliminação através de comunicação escrita dirigida à AABA, ou comunicação eletrónica para o e-mail geral@apicultoresbeiraalta.pt 
 

Li e aceito que dados pessoais que me dizem respeito sejam objeto de tratamento, pela 

AABA – Associação dos Apicultores da Beira Alta, e por tal assinalo aqui:  
 

NOTAS: 
- A inscrição só é efetiva após o pagamento integral da mesma 
- A inscrição e comprovativo de pagamento pode ser enviada por correio eletrónico para forumapicola2019@gmail.com 
- Caso efetue pagamento por cheque, deve ser enviado para a seguinte morada:  

Associação dos Apicultores da Beira Alta, Parque Industrial de Coimbrões, Estrada Romana, Lote D, 3500-618 VISEU 
 

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, contacte a AABA 
(965651379, 964445953 ou forumapicola2019@gmail.com 

Esta ficha de inscrição pode 
ser fotocopiada e distribuída 
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