Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

CIRCULAR 06 ❚ 2021
▲ DIREÇÃO 04 ▲
❚

4 NOVEMBRO ❚

Atelier de Pintura
A Direção do SBN, através do Pelouro Recreativo e
Cultural, vem informar que estão abertas as inscrições
para a frequência do Atelier de Pintura, devendo para
tal efetuar as mesmas na Loja de Atendimento do SBN,
na rua Cândido dos Reis, 130-2º, 4050 - 151 Porto,
telefone 223 398 843 e do e-mail: sag@sbn.pt
Serão constituídas 4 turmas e as aulas terão início
no dia 1 de outubro.
Atendendo ao limitado número de vagas, as inscrições
concretizar-se-ão respeitando a data de entrada nos
Serviços do SBN.
As aulas serão ministradas por professores
devidamente credenciados e funcionarão na rua
Cândido dos Reis, 74-2º, com o seguinte horário:
Segundas, terças e quintas ........ 15h às 17h30
Terças-feiras ................................... 17h30 às 20h
O custo mensal para a frequência é de 33€ para
Associados e cônjuge e 38€ para outros familiares.

WWW.SBN.PT

Saudações Sindicais A DIREÇÃO

INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO
Não são aceites quaisquer inscrições sem INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito direto
(mediante autorização do sócio), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para
a nossa conta de IBAN PT50 0033 0000 0388 0164 34039, e envio de comprovativo para sag@sbn.pt.

Atelier de Pintura
Nome Associado(a)
Telemóvel

Associado Nº
E-mail

Ativo [__]

Pa r t i c i p a nte s :
Nome completo
Data de nascimento

NIF

Telem

NIF

Telem

Reformado [__]

Familiar [__]

Acompanhante [__]

Familiar [__]

Acompanhante [__]

E-mail

Nome completo
Data de nascimento

Inscrição Nº

E-mail

H o rá r i o p re te nd i d o :
[__] segunda-feira - 15h às 17h30 • [__] terça-feira - 15h às 17h30 • [__] terça-feira - 17h30 às 20h • [__] quinta-feira - 15h às 17h30
Assinatura

Data

