
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prazo para pré-inscrição: sexta-feira, 15 de maio de 2020. Após 15 de maio, os formulários de inscrição serão aceitos por ordem de 
chegada, com base na disponibilidade. Quaisquer formulários de inscrição recebidos após a segunda-feira, 22 de junho de 2020 serão 
processados no local. Pedimos que leia as políticas de inscrição antes de preencher o formulário. Confirmações da inscrição por escrito 
serão enviadas semanalmente. Todos os valores estão em dólares americanos. 
 
Informações de contato (USE LETRA DE FORMA):         Número de sócia                    
   
Nomes                   Sobrenomes               

Endereço                           

Número de telefone                 E-mail          

Contato de emergência ______________________________ Número de telefone __________________________________________ 

 

1. Valores de inscrição: consulte as políticas de inscrição. O valor abaixo corresponde à participação em toda a convenção, mas não 
inclui refeições.   Li e compreendi as políticas de inscrição. 

Indique apenas uma opção, assinalando com um X.  
Até 15 de janeiro de 2020  Até 15 de maio de 2020    Após 15 de maio de 2020/no local  

          Representante do clube  $0   $0   $0  $ 0  
          Inscrição completa de sócia  $550   $625   $675  $   
          Inscrição diária (1 ou 2 dias)  $325 por dia  $325 por dia  $375 por dia $   
Assinale o(s) dia(s) de comparecimento  Quarta-feira, 22 de julho  Quinta-feira, 23 de julho  Sexta-feira, 24 de julho  Sábado, 25 de julho  
          Convidado não associado  $350   $375   $375  $        
Os convidados não associados inscritos podem participar de workshops e sessões gerais. Os convites para refeições de convidados têm custo 
adicional (veja abaixo) 

Nome do convidado não associado (para crachá)            

         Total de inscrição (Sessão 1)     $   

 Autorizo o uso de todas as minhas imagens de fotografia e vídeo durante a convenção apenas para fins de marketing. 

 Autorizo que as informações que estou fornecendo sejam mantidas e usadas pela SIA para gerenciar minha participação nesta 
convenção. 

Assinale todas as opções que se aplicam: 
 Esta é minha primeira Convenção Soroptimista.    
 Vou precisar de equipamento de interpretação (sócias inscritas e convidados). 
 Faço parte da geração milênio. 
 Estou interessada em ser voluntária no comitê da convenção. 
 
2. Refeições: Os convites para refeições estão disponíveis por ordem de chegada e podem estar esgotados antes da convenção. Para 
garantir sua participação nas refeições, compre seu convite agora. As representantes devem adquirir convites se desejarem participar 
das refeições.      Compreendo as informações sobre os convites para as refeições. 

Valor por convite        X   Número de convites    =       Total 
       Jantar da Amizade, quarta-feira, 22 de julho       $ 110   _____     $   
       Almoço de Reconhecimento, quinta-feira, 23 de julho      $   70   _____     $   
       Almoço de Experiência da Sócia, sábado, 25 de julho      $   70   _____     $   
       Banquete de Reconhecimento, sábado, 25 de julho      $ 120   _____     $   
         Total pelas refeições (Sessão 2)  $   
Selecione suas refeições na próxima página deste formulário. 

46ª Convenção Bienal da SIA - Formulário de Inscrição  
de 22 a 25 de julho de 2020, Hyatt Regency Bellevue Hotel, Bellevue, Washington  
Preencha este formulário (um por pessoa) e retorne com o valor a pagar para siahq@soroptimist.org OU 
envie por correio para: Soroptimist International of the Americas, 46ª Convenção Bienal, 1709 Spruce Street, 
Filadélfia, PA 19103, OU envie fax para: (215) 893-5200  
 

 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
mailto:siahq@soroptimist.org


 
Seleção para as refeições: Selecione apenas UM prato para cada refeição que for participar. 
 
Jantar da Amizade, quarta-feira, 22 de julho  
 Frango marinado com laranja e manjericão, chimichurri de cebolinha, abobrinha, polenta e cebola roxa em conserva 
 Truta marinada no misô, arroz proibido, couve-da-china, molho Ponzu, gergelim, cebolinha 
 Opção vegetariana/vegana disponível 
 
Almoço de Reconhecimento, quinta-feira, 23 de julho  
 Frango grelhado na panela, risoto de ervilha, cenouras defumadas, jus de frango e tomate cereja assado lentamente (sem glúten) 
 Peixe do ártico grelhado com orzo com alho assado, espinafre, tomate e alcachofra ao molho de alcaparras 
 Opção vegetariana/vegana disponível 
 
Almoço Experiência das Sócias: Nossa jornada ao topo, sábado, 25 de julho 
 Salada de frango à moda do sudoeste com alface romana, milho assado, feijão preto, tomate em cubos, queijo Cotija, vinagrete 
de pimenta chili e limão 
 Salada Cobb de salmão defumado com alface romana, alface miúda, ovos, salame local, tomates especiais da região, queijo 
Oregonzola, cebolinha e vinagrete de abacate 
 Opção vegetariana/vegana disponível 
 
Banquete de Reconhecimento, sábado, 25 de julho  
 Filé mignon grelhado, dauphinoise de batatas, brocolini assado, redução de vinho tinto, tomate cereja assado lentamente 
 Salmão rei ora marinado em limão e tomilho, purê de batatas com manteiga de alho, aspargos assados, molho de manteiga de 
toranja, molho de geleia de limão 
 Vegetariana/vegana: Bife de couve-flor assado com ragu de grão de bico e pesto de coentro 
 
 
 
3. Eventos opcionais/apenas com convites 

Valor por convite        X   Número de convites    =       Total 
       After Hours Soroptimist Speakeasy, 24 de julho (bebida à parte) $ 30   _____   $   
       Café da Manhã de Gov. anteriores, 25 de julho (apenas convidadas)$ 60   _____   $  
       Total para Eventos Sociais Opcionais (Sessão 3)  $   

 
Valor Total Incluindo Seções 1, 2 e 3  $    
 

4. Pedidos Especiais Pedidos especiais devem ser recebidos até sexta-feira, 22 de maio de 2020 para que possamos atender às 
solicitações. 
 
Restrições/Necessidade de Dieta Especial            
 
Físicas/Outras               
 
 
5. Pagamento:    Visa          MasterCard       American Express      Cheque/Ordem de pagamento (Apenas em dólares americanos) 
 
                   
Número do cartão de crédito:      Data de vencimento:      

CVC - código de verificação de cartão (localizado no verso do cartão Visa/MC ou na frente do AmEx):        

Nome do titular como escrito no cartão :          

Assinatura do titular do cartão:            
  

Para uso interno   Data:     
 
Valor:              

Cheque/ ordem de pagamento:   

Aprovação de crédito #            

Ref. Cartão de Crédito  #  
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