Está chegando a

V Conferência

Música na Igreja Local
Dias 8 a 11 de julho de 2009
no Seminário Batista Regular do Sul

As vagas para hospedagem nos dormitórios do Seminário são limitadas. Então
não demore para preencher e mandar sua ficha! (Ficha de inscrição anexa).
A matrícula para a Conferência começa às 14:00 horas do dia 08 (4a. feira), na
recepção do Seminário.
A idade mínima para participar nas sessões da Conferência é 16 anos. Os cultos
noturnos na 5a. e 6a. feira serão abertos ao público, com entrada franca.
Valores:
. Participante
. Participante + Refeições
. Participante + Refeições + Hospedagem

= R$ 28,00
= R$ 50,00
= R$ 75,00

Os hóspedes serão alojados nos dormitórios do Seminário, com duas ou mais pessoas em cada
quarto. Não haverá quartos para casais. Não haverá acomodações ou alojamento para pessoas
abaixo de 16 anos. Não haverá devolução do dinheiro para refeições não utilizadas. O pacote para
hospedagem no Seminário inicia com a janta às 18:00 horas do dia 8 de Julho (4ª feira) e termina com o
café da manhã do dia 11 (Sábado).
. Somente podemos garantir sua reserva de hospedagem com um sinal de R$10,00
. Pagamento: Em dinheiro ou cheque nominal. Não recebemos cartões de crédito ou débito.
Vestimenta:
O Seminário Batista Regular do Sul, pede que os participantes da Conferência usem trajes
compatíveis com as normas do seminário - Homens: camisa e calça social; Senhoras: saias ou
vestidos cobrindo o joelho, blusas sem decote.
O que trazer:
Roupa de cama (lençóis, cobertores, travesseiros) e artigos de higiene pessoal.
Inseticidas/repelentes são recomendáveis.
Horários:
As sessões plenárias serão de manhã. As oficinas serão realizadas à tarde.
Esportes:
Haverá um breve período de esportes na quinta e sexta-feira entre 16:15 e 17:30 (futebol e vôlei).
É permitido uso de camiseta e moleton para homens. Senhoras podem usar saia-calça ou moleton
não justo.
Clima:
Neste período do ano em Curitiba varia de confortável a frio. É recomendado que se traga blusas.
Refeições avulsas:
Café da Manhã: R$ 2,50; Almoço: R$ 4,00; Janta: R$ 3,50.
Hotéis:
Recomendamos HOTEL SLAVIERO - 3 Estrêlas (Diária: Casal = R$ 99,00; Solteiro = R$ 89,00).
Endereço: Rua Camilo de Lellis, 689, Centro - Pinhais
Fone: (41) 3033-8360.
Em Cristo,

Pr. Eduardo Alexander

Ficha de Inscrição - Julho/2009
Conferência “Música na Igreja Local”

V Conferência
Música na Igreja Local

Seminário Batista Regular do Sul
(Por Favor: leia a carta de informações antes de preencher a ficha de Inscrição)

Nome: ________________________________________________Sexo:__M __F
Idade: ______
Rua: _____________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________
Cidade: _______________
Estado: _________
CEP: ___________________
Telefone (com DDD): _________________ E-mail: __________________________
Igreja: ___________________________________________________________________________
Sua relação com a música na igreja (pastor, regente, pianista, membro do coral, etc):
_________________________________________________________________________________
Se voce pretende trazer um instrumento para tocar na orquestra, indique qual instrumento:
_________________________________________________________________________________
Tipo de Inscrição :
Participante da Conferência
Participante + Refeições
Participante + Refeições + Hospedagem no SBRS

- R$28,00
- R$50,00
- R$75,00

Envie para Seminário Batista Regular do Sul, Rua Euclides da Cunha, 511, Vargem Grande, Pinhais, PR, 83321050.
Contato e Informações: Tel: (41) 3667-3635 - E-mail: edbrazil@terra.com.br ou edbrazil79@gmail.com
Depósitos podem ser feitos através de: Bradesco Ag. 0152 C.C. 134273-8
Por favor, avise pelo e-mail acima.
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