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WORKSHOP - FOTOGRAFIA DE MODA
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Rua Rodrigues Faria , 91 Sala D 
Alcantara 1500  Lisboa

CONTACTOS

Telf : +351 91 514 40 31  
wsphotografia@gmail.com 
www.wsfotografia.pt

NOME:

EU ACEITO AS CONDIÇÕES

MORADA:

CÓD. POSTAL:

IDADE

TEM COMPUTADOR PESSOAL SIM NÃO

PROFISSÃO

E-MAIL:

LOCALIDADE TEL.

EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO LINKS PARA PORTFÓLIO PESSOAL

VALORES COM IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

Duração 36h /  A data pode sofrer alterção /  Pagamento na totalidade com desconto de 15%

(check box)05 MARÇO 2016 

( data de hoje )

WORKSHOP FOTOGRAFIA DIGITAL

Inscrição 45€ 
1ª Mensalidade  125€ 
2ª Mensalidade  125€ 
3ª Mensalidade    125€

CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO

- As aulas serão dadas aos Sábados com uma duração de 3h / cada durante 3 meses. 
- O Workshop só se realiza com a confirmação de todas as vagas disponíveis até ao prazo final de cada inscrição.
- No final do Workshop será dado um certificado de participação a cada aluno. 
- Necessário maquina DSRL + lente 18mm até 200mm.
- Necessário Portátil com Software Adobe ( Bridge , Indesign , Photoshop ) instalado , pode ser a  versão 30 dias. 
- Fazer a confirmação da presença ate data fim da inscrição 
- Enviar por e-mail (  wsphotografia@gmail.com )a ficha de inscrição para ser enviado os dados para pagamento.
- Comparecer no local 15m antes do horário de início de cada aula do Workshop com uma tolerância de 10m.
- Cada participante tem de fazer o pagamento do mês seguinte até ao último dia útil do mês anterior.  
- Cada Participante ao inscrever no Workshop deve pela sua boa fé assegurar a sua participação até ao fim do Workshop.
- Todas as fotos tiradas durante o Workshop servem exclusivamente para portfolio do modelo como do fotógrafo e nunca poderão ser utilizadas para comercialização.
- Os participantes terão direito a fotografar o modelo independente durante as aulas de shooting por um determinado tempo estipulado pelo formador.
- Ao inscrever-se no Workshop o participante aceita todas as regras inerentes ao mesmo.
- Se o participante pretenter desistir da frequencia do workshop, o valor da inscrição e da mensalidade do mês em vigor não será devolvida.
- Só serão permitidas inscrições a participantes com mais de 18 anos e acompanhado do BI ou Cartão de Cidadão, salvo indicação contrária.
- Todas as deslocações para o local da realização do Workshop como a alimentação durante o mesmo será da responsabilidade do participante.
- A responsabilidade por acidente pessoal ou material é do respetivo Participante.
- A ficha de inscrição enviada só será considerada efectiva quando tiver sido liquidada o valor da respectiva inscrição do workshop. Se o pagamento não ocorrer até uma semana antes da data do 
workshop, não será considerada a inscrição.

( Assinatura )

 FICHA DE INSCRIÇÃO 
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