
WCNA 37: THE MAGIC IS REAL
Still

QTD       PREÇO         TOTAL

Parte 1: Inscrições antecipadas ____× US$ 110 = US$_____
(As inscrições normais terão início dia 1 de agosto e custarão US$ 125)

TOTAL DE INSCRIÇÕES ANTECIPADAS US$_____

Parte 2: Material promocional na inscrição antecipada 
Materiais vendidos somente com a inscrição antecipada. Colocaremos a encomenda 
junto aos fornecedores em abril de 2018. Após essa data, teremos oferta limitada de 
quantidades e tamanhos. Portanto, faça logo o seu pedido!
Caneca de café especial ____× US$ 16 = US$_____

Camiseta bordada 
Masculina ___P ___M ___G ___GG ___GGG ___ GGGG ____× US$ 22 = US$_____
Feminina   ___P ___M ___G ___GG ___GGG ____× US$ 22 = US$_____

Camiseta estampada
Masculina ___P ___M  ___G ___GG ___GGG___GGGG ____× US$ 18 = US$_____
Feminina   ___P ___M ___G ___GG ___GGG ____× US$ 18 = US$_____

Subtotal   US$___________
Imposto sobre vendas da Flórida de 6,5% US$___________

TOTAL DE MATERIAL PROMOCIONAL US$___________

Parte 3: Eventos da Convenção
Todos os ingressos dos eventos especiais que você adquirir antes de 1 de agosto de 
2018 terão os assentos previamente atribuídos com base na data da sua inscrição 
antecipada (e não da data da compra dos ingressos). Se você quiser se sentar junto com 
seus amigos, deverá adquirir uma mesa para os eventos de refeições ou pedir a um 
membro do seu grupo para comprar todos os ingressos do evento juntos. Caso contrário, 
você ficará sentado com os novos amigos que irá conhecer!

Almoço com Blues: quinta-feira, 30 de agosto (o almoço será servido entre 11:45 h–12:45 h)
Assentos individuais ____ ×   US$ 55 = US$_____
Mesa para 10 pessoas ____ × US$ 550 = US$_____

Dos ingressos para o almoço com Blues, quantos são vegetarianos? ____ 

Brunch com Jazz: sexta-feira, 31 de agosto (o brunch será servido entre 10:00–11:00 h)
Assentos individuais ____ ×   US$ 50 = US$_____
Mesa para 10 pessoas ____ × US$ 500 = US$_____

Dos ingressos para o brunch com Jazz, quantos são vegetarianos? ____

Espetáculo de comédia: sexta-feira, 31 de agosto (22:00 h – texto potencialmente ofensivo)
Assentos individuais ____ × US$ 35 = US$_____
Banquete de sábado, 1 de setembro (o jantar será servido entre 17:30-18:30 h) 
Assentos individuais ____ × US$ 65 = US$_____
Mesa para 10 pessoas ____ × US$ 650 = US$_____

Dos ingressos para o banquete, quantos são vegetarianos? ____

Concerto: sábado, 1 de setembro  (22:00 h)
Ingressos individuais ____ × US$ 75 = US$_____

TOTAL DE EVENTOS $____________ 

30 de agosto a 2 
de setembro de 2018 
Orlando, Flórida/EUA

NOME SOBRENOME

ENDEREÇO

CIDADE  ESTADO/PAÍS CEP/CÓDIGO POSTAL 

EMAIL TELEFONE

INSCRITO ADICIONAL INSCRITO ADICIONAL

A WCNA 37 é um evento de inscrição obrigatória. 
Isso significa que todos precisam portar crachá 
para ingressar em qualquer parte do Centro de 
Convenções Orange County, exceto na área de 
inscrições. O crachá da WCNA também dará livre 
acesso aos programas de cafeterias e bailes. Para 
todos os outros eventos é necessário comprar 
ingresso adicional. A WCNA 37 terá início na 
quinta-feira dia 30 de agosto pela manhã, e 
encerramento por volta das 14:00 h de domingo dia 
2 de setembro. 

Parte 4: Forma de pagamento e valor
Parte 1 US$ ___________ + Parte 2 US$ ___________ + Parte 3 US$___________

Subtotal US$___________

Doação para recém-chegados US$___________

= Total geral US$___________

Forma de pagamento em dólares americanos (marque uma opção)

qCHEQUE/ORDEM DE PAGAMENTO   qAMEX   qVISA   qMASTERCARD   qDISCOVER

NÚMERO DO CARTÃO VALIDADE CÓDIGO DE SEGURANÇA

NOME DO TITULAR ASSINATURA

Inscreva-se on-line em www.na.org/wcna

Os cheques e ordens de pagamento deverão ser nominais à 
WCNA 37 e enviados para:

WCNA 37; c/o NAWS; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 EUA

As inscrições por cartão de crédito deverão ser 
transmitidas para o FAX +1(818)700-0700. 

Para maiores informações, ligue +1(818)773-9999 ramal 771

A WCNA reserva-se o direito de recusar ou limitar 
qualquer compra.

Não aceitaremos quaisquer cancelamentos, trocas ou reembolsos 
de inscrições, material promocional ou eventos após junho de 2018.

Para se inscrever Para se inscrever 
on-line, acesse on-line, acesse 

www.na.org/wcnawww.na.org/wcna



Eventos pré e pós-convenção
Orlando é a cidade mais visitada dos Estados Unidos - e uma ótima 
opção para um evento como o nosso. Informações sobre Orlando 
e arredores e sobre o Centro de Convenções Orange County estão 
disponíveis em: www.visitorlando.com e www.occc.net/Attendee. 
Fique atento para maiores informações sobre as atividades antes e 
depois da WCNA. 

Cruzeiro pós-convenção para Cuba!
Os detalhes estão sendo coordenados para você navegar para 
a fascinante Cuba, onde irá explorar sua cultura multifacetada, 
passear pelo Malecón e admirar a arquitetura barroca e as ruas de 
paralelepípedos da Havana Velha. Além dos carros antigos e famo-
sos charutos, Cuba oferece uma coleção de arte de nível mundial 
no Museu Nacional de Belas Artes. Além de saborear uma deliciosa 
culinária nos restaurantes locais, você encontrará deslumbrantes 
praias, paisagens e o povo cubano, conhecido por sua hospitalida-
de e simpatia. Para mais informações, acesse 
www.montrosetravel.com/wcnacruise.

Opções de hotéis da WCNA 37
Apesar de sabermos que muitas pessoas estão acostumadas a reservar quartos por conta própria, vocês realmente ajudam a WCNA quando reservam os quartos 
do nosso bloco de reservas. Eis aqui um incentivo para você fazer a sua inscrição antecipada e reservar quartos do nosso bloco: se você se inscrever e 

reservar seu hotel através da WCNA até 31 de julho de 2018 (sem cancelamento), concorrerá ao sorteio de TRÊS PERNOITES GRATUITOS! Sortearemos dois 
inscritos e cobriremos suas diárias de hotel e impostos para as noites de quinta-feira, sexta e sábado da WCNA. Esperamos você em Orlando!

Os números listados correspondem à localização do hotel no mapa. Todos os preços 
informados são por diária para acomodação individual ou dupla. As diárias abaixo são 
válidas somente para reservas feitas através da agência: ligação gratuita dos EUA para 
(844)460-9824 ou ligação de fora dos EUA para +1(704)419-8426, de segunda a sexta
das 8:30 h às 21:00 h (horário da costa leste).

1. Courtyard Orlando International Drive/Convention Center — US$ 149
2. Days Inn Orlando Convention Center/International Drive — US$ 106
3. DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld — US$ 129
4. Extended Stay America - Westwood Blvd North — US$ 85
5. Extended Stay America - Westwood Blvd South — US$ 90
6. Hilton Orlando — US$ 159
7. Holiday Inn Express & Suites Orlando at SeaWorld — US$ 119
8. Hyatt Regency Orlando — US$ 159
9. Rosen Centre Hotel — US$ 119

 10. Rosen Inn at Pointe Orlando — US$ 95
 11. Rosen Plaza Hotel — US$ 117
 12. TownePlace Suites Orlando at SeaWorld — US$ 129

Taxa de cancelamento dos hotéis

Qualquer reserva confirmada está sujeita a taxa de cancelamento, de acordo com 
a seguinte programação:
–  Para reservas de hotel canceladas de agora até 7 de agosto de 2018 será

cobrada uma taxa de cancelamento de US$ 50,00.
–  Para reservas de hotel canceladas a partir de 8 de agosto de 2018 será cobrada

uma taxa de cancelamento de US$ 200,00.

Confirmação e alterações
As reservas on-line geram confirmação imediata por e-mail. Alterações nas reservas 
poderão ser feitas até 23 de agosto de 2018 pelo site, ou diretamente através da 
agência por ligação gratuita dos EUA para o número (844)460-9824 ou de fora dos 
EUA para +1(704)419-8426. Por favor, não entre em contato com o hotel para tratar da 
sua reserva antes de 23 de agosto de 2018.

As opções de hotéis poderão ser alteradas a qualquer momento. 
Para reservar on-line ou verificar a lista de hotéis atualizada e 

detalhes importantes sobre reservas e cancelamentos, 
acesse www.na.org/wcna.

Por que faz er sua inscrição antecipada?
1. Sua inscrição antecipada nos ajuda a planejar o evento para melhor acomodar os

participantes, e usar com prudência os recursos da Irmandade.
2. Os pré-inscritos utilizarão novos quiosques eletrônicos de check-in no local, o

que acreditamos que irá acelerar a retirada do seu pacote de inscrição e material
promocional.

3. A WCNA 37 é um evento de inscrição obrigatória: é necessário portar crachá para
ingressar em qualquer parte do Centro de Convenções Orange County, exceto na
área de inscrições. (O seu crachá dará livre acesso aos programas de cafeterias,
bailes e a todos os eventos que não tiverem venda de ingresso separado.)

4. O assento nos eventos especiais será determinado pela data da inscrição
antecipada (e não pela data da compra dos ingressos).

5. As inscrições antecipadas encerram-se no dia 31 de julho de 2018; depois
dessa data, as inscrições normais estarão à venda por US$ 125,00.

6. Os pré-inscritos terão acesso à loja de material promocional no local na quinta-
-feira (os demais inscritos só terão acesso a partir de sexta-feira).

7. Todos os membros que se inscreverem até 31 de julho de 2018 (sem
cancelamento) irão concorrer ao sorteio de dois pacotes completos da
convenção, incluindo inscrição e todos os ingressos de eventos especiais
da WCNA! (Não inclui o material promocional da inscrição antecipada.)




