
SHIFT RETREAT FICHA DE INSCRIÇÃO 
SHIFTYOU, LDA. | Avenida Columbano Bordalo Pinheiro n.º 87 4.º andar 
1070-062 Lisboa | www.shiftyou.pt | 215 810 61 | info@shiftyou.pt 
 

 
 

NOME _________________________________________________________________________________________________________ 

MORADA ______________________________________________________________________________________________________ 

TEL. ___________________________________  E-MAIL ___________________________________________________________ 

JÁ É CLIENTE DA SHIFT YOU? ______________      COMO NOS CONHECEU? _______________________________________ 

 

     

QUARTO PARTILHADO                        VOU PARTILHAR COM    

APARTAMENTO T1                              VOU PARTILHAR COM 

APARTAMENTO T2                              VOU PARTILHAR COM    

APARTAMENTO T3                              VOU PARTILHAR COM 

 

 

TEM RESTRIÇÕES ALIMENTARES ?                      QUAIS SÃO                 

  

 

VALOR A PAGAR.  

IBAN: PT50 0193 0000 1050 2230 6589 1 

BIC/SWIFT: CTTVPTPL 

Banco CTT, em nome de Bruno Rodrigues, adicione o descritivo: NOME e RETIRO 2021. 

  

A SHIFTYOU, Lda. é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades abaixo indicadas, 
com base no seu consentimento. O tratamento da sua informação pessoal é necessário para faturar os serviços 
que lhe foram prestados pela SHIFT YOU assim como divulgar os nossos programas de formação, eventos, 
conferências ou outras iniciativas desenvolvidas por nós. 

Sim, autorizo a SHIFT YOU a tratar os meus dados pessoais para os fins indicados. 
 

 
 
 
 
Não existe possibilidade de cancelamento ou reembolso. Se o participante não pode participar no Retiro por situações relacionadas com o Covid, 
ou por outras situações de saúde, recebe um voucher que permite que durante um ano possa frequentar qualquer um dos nossos eventos. Se não 
conseguir participar em nenhum dos nossos eventos há a possibilidade de passar a sua inscrição como um voucher para um familiar, amigo ou 
conhecido, até ao valor máximo do que pagou. 
 
Não existe reembolso, cancelamento ou voucher para aqueles que decidem não participar sem qualquer razão e confirmação que esteja 
diretamente relacionado com saúde. Nestes casos deve enviar atempadamente um email a expor a situação, e a SHIFT YOU tentará ajudar, com a 
possibilidade de passar a sua inscrição para o Retiro em questão para um familiar, amigo ou conhecido. Nestes casos, apenas terá hipótese de 
passar a sua inscrição para o mesmo evento. 

DADOS PESSOAIS 

ALOJAMENTO 

ALIMENTAÇÃO 

DETALHES DO PAGAMENTO 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

€ 


