
CULTURA Curso Básico de Fotografia

FICHA DE INSCRIÇÃO

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
- A desistência, após a confirmação pelo Clube Millennium bcp, é possível nas condições assinaladas (*) -

Programa Curso Básico de Fotografia

O Curso Básico de Fotografia destina-se a todos os entusiastas e amantes da fotografia que

queiram aprofundar os conhecimentos técnicos e estéticos da arte fotográfica. O curso será

lecionado em regime online (componente teórica e exercícios práticos para realizar em casa)

com oferta de duas aulas práticas (16 horas) em exteriores logo que possível.

Ver programa detalhado aqui

(https://www.facebook.com/jolavalphotography | https://www.instagram.com/jolaval)

Local
Data / Hora

Aula Teórica

Local: Plataforma online a indicar.

Datas: 14 de abril a 14 de maio de 2020.

Horário: 3.as e 5.as das 18h00 às 20h00.

Aulas Práticas

Locais: A indicar.

Datas:  A indicar.

Horário: 10h00 às 18h00.

14 de abril a 14 de maio de 2020

O Preço inclui:

✓ Formação online e assistência técnica na Aula Prática.
O preço não inclui:

✓ Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa.

Preço
✓ Sócios do Clube Millennium bcp: 120€ [3x40€] (Desconto de 20% face ao PVP).
✓ Não sócios: 150€ (PVP).

Pagamentos
✓ Três tranches de 40€ cada;
✓ O valor de cada tranche do preço da atividade será debitado ao dia 25 de cada
mês com início a partir de abril de 2020.

Condições

Custos

Diversos Inscrições abertas até 8 de abril.

A 9 do mesmo mês informaremos os sócios cujas inscrições forem
consideradas.

Número de participantes: i) Mínimo: 5; ii) Máximo p/ Turma: 10.

Data limite de desistência, sem qualquer penalidade, é o dia 10 de
abril de 2020 até às 10h00.

(*) Desistências:
Após data limite, as desistências terão um custo mínimo

equivalente ao valor total da atividade.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039688
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000039689.pdf
https://www.facebook.com/jolavalphotography
https://www.instagram.com/jolaval

