
 

 
Inscrição para  

Curso de Líder Certificado de Yoga do Riso 

ou Workshop de Yoga do Riso 
 
Car@ Amig@ do Riso,  
Para reservar o seu lugar neste curso ou workshop basta fazer uma transferência de €50 
ou €15 respectivamente (sem reembolso) e preencher este formulário. O restante do 
pagamento pode ser realizado no primeiro dia da formação. 
 
Pretende fazer inscrição para: (escolhe s.f.f.) 

[  ] Curso de  Líder Certificado de Yoga do Riso  25 e 26 de Outubro,  

[  ] Workshop de Yoga do Riso 26 de Outubro 

Nome Completo: ________________________________________________________  

Nome como deseja no certificado: __________________________________________  

Morada: ______________________________________________________________  

Código Postal: ________________ Localidade: _______________________________  

Tel. fixo: _________________________  Telemóvel: ___________________________  

E-mail: _______________________________ www. ___________________________  

Profissão: _______________________________________ Idade:_________________  

 

Directório dos Líderes Certificados (só participantes do Curso) 

Na página www.clubesdoriso.com há uma lista de todos os Líderes Certificados de Yoga 

do Riso em Portugal. Preencha os dados que deseja ver apresentados neste directório: 

Nome como aparecerá no directório: ________________________________________  

Profissão: _____________________________________________________________  

Pequeno texto sobre si:  __________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Cidade:  

Código Postal:  

Telefone:  

Telemóvel:  

E-mail:  

Página:   

Clube do Riso:  

Líder Certificado desde:  

Idade:  
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Pagamento 

O custo do Curso Certificado é de €250. 

Se fazem a inscrição e transferência com 2 semanas de antecedência receberá um 

desconto de 10% (€25). Para grupos de 3 pessoas ou mais damos um desconto de 10% 

(€25 por pessoa). Estudantes 20% (€50). Descontos podem ser juntados. Deposito: €50. 

 

O custo do Workshop do Riso (só Domingo) é de €70. Não há descontos para o 

workshop. Caso deseja fazer o Curso de Líder Certificado numa futura formação, o valor 

deste workshop será lhe descontado. 

 

Descontos (só participantes do Curso) 

[  ]  Inscr. com Antecedência  [  ] Grupo 3+  [  ] Estudante 

 

Transferência 

A transferência do deposito de € _______  (curso: €50 / workshop: €15), não 

reembolsável (passando para o curso seguinte), para a conta de:                             

Mafalda Rodrigues, NIB 0033 0000 00230122219 05  foi efectuado 

na data  _________ , hora  _________  da conta:  _____________________________  

Nome como aparece na conta:  ____________________________________________  

Número da conta ou NIB:  ________________________________________________  

Banco:  __________________________  Referência:  __________________________  

 

O Curso e Workshop vai decorrer no 

Centro de Yoga de Albufeira 

R. das Telecomunicações 5,1º-sala 101 

8200-184 ALBUFEIRA 

O conteúdo e programa do curso ou workshop encontram-se aqui: 

http://www.escoladoriso.com/content/view/27/9/  

Para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo do curso por favor contacte-nos. 

Por favor mande este ficheiro preenchido, com preferência por correio electrónico, à: 

Mafalda Jacinto  

Email: sismaphalda@gmail.com  | Telemóvel: 918 030 338  

www.EscolaDoRiso.com 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 


