
CCoonnffeerrêênncciiaa  ddee  SSeerrvviiççoo  MMuunnddiiaall  
ddee  3300  ddee  aabbrriill  aa  66  ddee  mmaaiioo  ddee  22002233  

FFoorrmmuulláárriioo  ddee  iinnssccrriiççããoo  nnaa  ccoonnffeerrêênncciiaa  ee  hhoossppeeddaaggeemm 

Todos os participantes da conferência precisam preencher este formulário.  
Pode ser preenchido online em www.na.org/conference. Informações precisas são 

necessárias o quanto antes para poder planejar com eficácia e entender que detalhes podem 
mudar à medida que nos aproximamos do evento e que as passagens aéreas são reservadas. 

Nós daremos assistência a você se precisar fazer quaisquer alterações.  

O formulário de inscrição deve ser preenchido o quanto antes e entregue 
no máximo até 1º de março de 2023.  

Nome da sua região ou zona:  ________________________________________________  

□ Delegado Regional                        □ Delegado Zonal                 □ Delegado suplente   

Planejo participar presencialmente □ Planejo participar virtualmente  □ 
Minha decisão depende de visto e pode mudar □ 
Delegados somente: preciso de custeio total □   ou custeio parcial □ (favor explicar)   

Nome:  _______________________________  Sobrenome:  _________________________  

Email:  ____________________________________________________________________  

Celular: (_______)  ____________________   

Data de chegada:  _____________________  Data de retorno:  _____________________  

Marque se precisar de quarto para deficiente:  □ Quarto com acessibilidade 

PEDIDOS ESPECIAIS (favor escrever claramente) _______________________________   
Os delegados regionais e zonais que são custeados pelos Serviços Mundiais de NA (NAWS-funded 
participants) devem ter acomodação junto com outro participante da conferência. Os delegados da 
América do Norte serão custeados por até nove noites. A conferência começa num domingo, mas há 
muitas atividades pré-conferência programadas para o dia anterior. Portanto, pagaremos a metade 
da sua estadia no hotel de sexta-feira, 28 de abril, até domingo, 7 de maio. Os viajantes 
internacionais podem chegar na quinta-feira, 27 de abril. Se você tiver dúvidas, entre em contato 
com Elaine em NA World Services (Elaine@na.org ou +1 818 590-1463), e nós podemos resolver suas 
necessidades de viagem individualmente. Regiões e zonas que desejam se custear total ou 
parcialmente, se puderem, são bem-vindas e encorajadas a fazê-lo, mas todos precisam preencher 
este formulário para inscrição e reserva de quartos.  

SEI QUEM SERÁ MEU COLEGA DE QUARTO: Por favor, certifique-se de que seu colega de quarto 
também preencha o formulário de reserva. Se você (ou seu colega de quarto) não estiver sendo 
custeado pelo NAWS, será solicitada uma forma de pagamento da metade das despesas do quarto ao 
chegar ao Warner Center Marriott. (A diária do quarto é US$159 por noite mais a taxa de US$ 24,88 = 
US$ 183,88. A metade da diária é US$ 91,94). Favor nos indique o nome de seu colega de quarto: 

Nome:  __________________________  Sobrenome:  _____________________  

□ PRECISO DIVIDIR QUARTO (marque a opção): Se você não tiver um colega de quarto, 
faremos o possível para encontrar um para você. Se não estiver sendo custeado pelo NAWS, você será 
responsável pela diária completa do quarto (US$ 183,88 por noite, impostos incluídos) caso não 
encontremos um colega de quarto para você. Nós avisaremos caso não consigamos arranjar um 
colega de quarto para você. 

http://www.na.org/conference
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