
aulaS regulares 2014/2015

Movimento

INFOrMaÇÃO aOs aluNOs
• O pagamento das aulas deve ser efectuado entre 
o dia 1 e o dia 8 do mês a que respeita a frequência 
das aulas;
• O pagamento deve ser efectuado 
preferencialmente para transferência bancária para 
o NIB: 0010 0000 2613 8060 0017 9 (Banco BPI);
• Na transferência bancária deve ser mencionado o 
nome do aluno e o mês a que respeita o pagamento;
• Após a transferência, deve ser enviado 
comprovativo da mesma para o e-mail: 
amalgamaproducao@gmail.com indicando o nome, 
a disciplina e o mês a que se refere;
• Excepcionalmente, pode o pagamento ser 
efectuado directamente a Isa Paz - Coordenadora  
Ericeira/Mafra.
• Nos espaços onde decorrem as actividades, 
não usar calçado de rua, não comer, nem outras 
actividades que danifiquem o mesmo.

• Dúvidas relacionadas com inscrições, 
procedimentos de pagamento e frequência das 
aulas: Isa Paz ou Joana Silva
• Dúvidas relacionadas com as aulas, contactar 
directamente o Professor responsável ou a 
Amalgama, Companhia de Dança através dos 
contactos abaixo indicados.

PreÇOs
• Inscrição anual - 15€ (inclui seguro) 
• 1x semana - 25€  
• aula avulso - 8€ 
• aula experimental - 5€ (descontável na inscrição)

INsCrIÇÕes
amalgamaproducao@gmail.com  
Isa Paz - 914891616
Joana silva - 936566015 / 912248775

www.amalgama.pt
amalgamando.blogspot.com
facebook.com/amalgama.companhia.danca 

FICha de INsCrIÇÃO - 2014/2015
movimento AmAlgAmA - AulAS regulAres

data de INsCrIÇÃO:  

assINatura:

aCtIvIdade hOrárIO PrOFessOr N.º de vezes valOr

wOrkshOP hOrárIO PrOFessOr valOr

Localidade:

Morada:

Nome:

Data de Nascimento: Nacionalidade:

BI / Cartão Cidadão:

Telf. / Telm.:

Código Postal:

N.º Contribuinte:

Email:

todos os cAmpos são de preenchimento obrigAtório. por fAvor, preencher com mAiúsculAs.
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