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46a Convenção Bienal, Bellevue, Washington, 22-25 de Julho de 2020 

 
Normas para Inscrição 

Inscrição/Taxas 

• Em janeiro de 2020, todos os clubes receberão  uma fatura de US$500,00 para a taxa de convenção. O prazo 
de pagamento desta taxa é até a sexta-feira, 15 de março de 2020, e é obrigatória a todos os clubes. Uma 
taxa de atraso de 10% será cobrada aos clubes que pagarem a taxa da convenção após o prazo de 15 de 
março de 2020. 
 

• Pagamento da taxa de convenção cobre a taxa de registro para a delegada votante do clube. A delegada deve 
fazer sua inscrição online ou enviar via mail ou fax o formulário de inscrição preenchido. A delegada pode 
comprar tíquetes para refeições a custo adicional. Para  que a delegada do clube possa confirmar a sua 
inscrição e receber as credenciais apropriadas, ela deve fazer sua inscrição até a sexta-feira, 15 de maio de 
2020. 

• Inscrição online esta disponível em <http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html>. Visite 
esta web Page para detalhes adicionais e informações úteis para o planejamento de sua viagem a Bellevue. 

• Uma inscrição antecipada, com taxa de inscrição com desconto, está disponível para inscrições enviadas até 
as 23h59, horário de verão oriental, ou com carimbo de correio até quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Após 
15 de janeiro, a taxa de inscrição aumenta até a sexta-feira, 15 de maio de 2020. Após 15 de maio até a 
segunda-feira, 22 de junho de 2020, a taxa de inscrição atrasada será cobrada. Após o prazo regular de 
inscrição, 15 de maio, as inscrições são processados com base na “ordem de recebimento” (algumas 
refeições já poderão estar esgotadas). Veja as taxas de inscrição abaixo: 

Em/Antes de    Em/Antes de    Após 
15 de Janeiro de 2020    15 de Maio de 2020  15 de Maio de 2020/No local 

Delegada de Clube  US$0    US$0   US$0   
 Inscrição completa de sócia US$550    US $625  US $675  

Convidados Não-sócias  US$350    US $375  US $375 
 Inscrição por dia  US$325 por dia   US $325 por dia  US $375 por dia  

(somente 1 ou 2 dias)    

A Soroptimista é uma organização global de voluntárias  que 
oferece a mulheres e meninas   acesso a educação e treinamento 
que elas precisam para alcançar capacitação econômica . 
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• Inscrições recebidas após a segunda-feira, 22 de junho de 2020, serão realizadas no local. Por favor, faça sua 
inscrição o mais cedo possível! 

• Pagamentos devem ser feitos em dólares Americanos por cheque/ordem de pagamento, cartão de crédito 
ou transferência bancária. A inscrição não estará completa e não será efetuada até que o pagamento seja 
recebido pela sede da SIA. Os cheques devem ser feitos pagáveis a Soroptimist International of the Americas. 

• Qualquer mudança deve ser enviada por escrito em correspondência separada via e-mail, fax ou correio. Não 
use um outro formulário de inscrição. 

• Requisitos especiais de refeição, ou necessidades de deficiência física, devem ser enviados até a sexta-feira, 
22 de maio, quando fazendo inscrição online ou via formulário de registro, a fim de garantir acomodações. 

• Para evitar cobranças duplicada, NÃO ENVIE O FORMULARIO DE REGISTRO VIA FAX E CORREIO. Participantes 
fazendo inscrição online não precisam enviar formulário de inscrição via fax ou correio. 

• Confirmações e outras correspondências importantes da convenção serão enviadas ao e-mail fornecido ou 
que temos em arquivo. Se você não tem um e-mail em arquivo, confirmações serão enviadas por correio 
dentro de duas semanas. Por favor, forneça a sede da SIA o seu e-mail, se você ainda não o fez. Todos os 
tíquetes e crachás serão distribuídos no local quando você fizer seu registro. 

Reembolso 

• Reembolso (incluindo reembolso de refeições) devem ser solicitadas por escrito a sede da SIA antes da 
segunda-feira, 22 de Junho de 2020.  

• Nenhum reembolso será feito durante a convenção.  

• Uma taxa processamento de US$75 será cobrada para inscrições canceladas.  

• Solicitações para reembolso (incluindo reembolso de refeições) recebidas após segunda-feira, 22 de junho de 
2020, serão consideradas individualmente após o encerramento da convenção e até a quarta-feira, 26 de 
agosto de 2020. Nenhum reembolso será feito após 26 de agosto de 2020. 

Cartas para Visto 

• Cartas convite para fins de solicitação de visto serão enviadas mediante solicitação com confirmação de 
inscrição e apenas no nome da sócia inscrita. Uma taxa de processamento de US$75 será cobrada para 
inscrições canceladas que requerem preparação de cartas convite para vistos. 
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Convidados 

• Os convidados devem pagar a taxa de inscrição de convidado para poder assistir os workshops ou as sessões 
gerais. Para trazer um convidado a uma refeição (tal como cônjuge, companheiro ou outro membro da 
família), é necessário comprar tíquete de refeição adicional. 

Acomodações em Hotéis 

• Reserve seu quarto no hotel da convenção, no Hyatt Regency Bellevue através do (link Hyatt Bellevue Hotel), 
ou quando você se registra a convenção através do link do hotel incluído nas informações de confirmação de 
inscrição a convenção. É necessário fazer sua reserva através do link de reserva de hotel da SIA para receber 
a diária com desconto da Convenção SIA. 

Para ajuda com a inscrição, entre em contato com a sede da SIA entre as 9h e 17h –Horário de NY 

Endereço de correspondência:  1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103 
Fone: +1 -215-893-9000 
E-mail: siahq@soroptimist.org 
FAX: +1 -215-893-5200 

Obrigada. 
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