MODALIDAD
DE INSCRIÇÃO

Esta͂o abertas as inscriço͂es para todos que quiserem participar
do VII Encontro Mundial das Famílias que terá lugar em Mila͂o,
de 30 de maio a 3 de junho de 2012.
As inscrições estão divididas nas categorias a seguir:
1. Famílias participantes do Congresso: grupos ou individuais
2. Famílias participantes aos encontros com o Papa: grupos ou individuais
3. Participantes individuais, maiores de idade
4. Delegações oficiais
5. Eclesiásticos e Autoridades
6. Voluntários
7. Imprensa

A INSCRIÇÃO É NECESSÁRIA PARA TODOS E SE DARÁ EM 2 FASES DISTINTAS:

1. REGISTRO

No site www.family2012.com
é possível preencher
o formulário de registro,
comunicando os dados pessoais
do líder do grupo, do chefe
de família ou do participante
individual.
Será comunicada
automaticamente por e-mail
uma senha que dará acesso
à fase sucessiva de inscrição.

2. INSCRIÇÃO

Com o endereço de e-mail e a senha à sua
disposição será possível acessar a seção
INSCRIÇÕES. Nesta área será possível
escolher a modalidade de inscrição e
efetuar também o pagamento da quantia.
Os pagamentos dos grupos poderão
ser efetuados com cartão de crédito
e depósitos bancários.
As famílias ou participantes individuais
poderão efetuar o pagamento somente
com cartão de crédito

Durante o Congresso teológico-pastoral internacional será proposto um percurso
dedicado aos menores com idade dos 2 aos 17 anos, com os mesmos conteúdos
do Congresso dos adultos.

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER EFETUADAS ATÉ
31 DE MARÇO DE 2012

ENCOTROS COM O PAPA

Sábado 2 de junho e domingo
3 de junho acontecerão dois
encontros com o Papa:
A Festa dos Testemunhos
e a Santa Missa do VII Encontro
Mundial das Famílias,
Milão 2012.

Para participar aos encontros com o Papa será
necessário pedir um Passe de Acesso –
obrigatório para entrar no local do encontro –
utilizando o formulário que estará disponível
a partir de 9 de janeiro de 2012 no site
www.family2012.com
O Passe de Acesso é gratuito e será possível
requerê-lo até dia 19 de maio de 2012.

Lembramos ainda que com uma doação é possível contribuir com a cobertura dos custos organizativos e ao Fundo
de Acolhimento destinado às famílias provenientes de países menos favorecidos. Confiamos na sua generosidade

A INSCRIÇÃO PODE SER FEITA COM DUAS MODALIDADES

MODALIDADE A

INSCRIÇÃO AO CONGRESSO
E AOS ENCONTROS COM O PAPA
(de 30 de maio a 3 de junho de 2012)

Congresso e encontros com o Papa
A1: a inscrição inclui a acomodação em casa
de família, tickets refeição (desde o café
da manhã de quarta-feira, dia 30 de maio até
o almoço de domingo, dia 3 de junho)
e também o “Kit da família”.
A2: a inscrição inclui tickets refeição
(desde o café da manhã de quarta-feira,
dia 30 de maio até o almoço de domingo,
dia 3 de junho) e também o “Kit da família”.
Somente Congresso
A3: inclui a inscrição e 3 tickets refeição
para os almoços durante o Congresso
(de 30 de maio a 1 de junho).
A4: inclui SOMENTE a participação ao Congresso.

TARIFAS DA INSCRIÇÃO

MODALIDADE B

INSCRIÇÃO AOS ENCONTROS COM O PAPA
(1 a 3 de junho de 2012)

B1: a inscrição inclui tickets refeição (desde
o jantar de sexta-feira dia 1 até o almoço
de domingo, dia 3 de junho) e também o
“Kit da família”.
B2: inclui SOMENTE “Kit da família”.
O “Kit da família” compreende:
- apólice de seguro
- transportes públicos na cidade de Milão
e ferrovias regionais
- entrada grátis às atividades culturais
programadas
- apoio litúrgico e guia da Família
- mochila e alguns brindes
- passe de acesso

A1

A2

• Inscriçao
ao Congresso
• Restauração
• Kit da Familía

• Inscriçao
ao Congresso
• Restauração

• Inscriçao
ao Congresso

A4

B1

• Restauração
• Kit da Familía

• Kit da Familía

180 euros
165 euros
130 euros
95 euros

180 euros
165 euros
130 euros
95 euros

70 euros
60 euros
50 euros
gratuito

10 euros
gratuito
gratuito
gratuito

90
75
70
40

30 euros
15 euros
15 euros
gratuito

• Inscriçao
ao Congresso
• Restauração
• Kit da Familía
• Acomodação em
casa de Familía
(gratuito)

A3

euros
euros
euros
euros

B2

Adulto
14-17 anos(1)
7-13 anos(1)
0-6 anos

Para o segundo filho inscrito concede-se um desconto de 5 euros em relação ao preço da sua faixa etária; para o terceiro filho inscrito (e sucessivos) concede-se um desconto de 15 euros em relação à sua faixa etária.

(1)

Recordamos que o Passe de Acesso aos encontros com o papa – obrigatórios para o acesso ao local – é gratuito e deve ser solicitado a partir de 9 de janeiro de 2012 no site www.family2012.com.

As quotas compreendem a cobertura dos custos sustentados para a organização
dos eventos e para a confecção do Kit da Família, além do custo sustentado por conta dos participantes,
quando requisitado, para o serviço de refeições servidas por terceiros.

FUNDO DE ACOLHIMENTO
Todos são convidados a contribuir
para o FUNDO DE ACOLHIMENTO
constituído para ajudar a participação de famílias sem recursos.
Durante a inscrição, indique o valor
escolhido da oferta livre para o
fundo.

PARA INFORMAÇÕES:
iscrizioni@family2012.com

ALOJAMENTO
Garante-se alojamento gratuito
em casa de família para as pessoas
inscritas ao Congresso, no limite
da disponibilidade oferecida pelas
famílias anfitriãs, ou em outras
estruturas (ginásios, salas parroquiais, etc.) O alojamento será garantido de acordo com os seguintes
critérios: data de inscrição , grupo
linguístico, país de origem. Para
quem deseja pernoitar em um hotel, consulte a agência oficial do
evento: www.duomoviaggi.it.

REFEIÇÕES
A Fundação se encarregará da
compra dos Tickets Refeição (Ticket Restaurant) no valor corresponde à quantia paga pelo participante.

CANCELAMENTOS
A inscrição pode ser modificada
até 31 de março de 2012. Depois
desse prazo, a organização se reserva o direito de reter a quantia da
quota de inscrição de pelo menso 1
adulto de cada família inscrita.

