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Segurança Social

Informa nº 10 /2015 - Maio

ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA
SEGURANÇA SOCIAL
7 a 11 de outubro de 2015
ALVOR - PORTIMÃO

De: CCD-Algarve [mailto:CCD-Algarve@seg-social.pt]
Para: Associação Nacional de CCDs
Cc: maria marcelino; Vitor Duarte
Assunto: Encontro Desportivo e Cultural dos CCD da Segurança Social - Algarve 2015 - Inscrições até 15 de
julho 2015
Caros companheiros,
O CCD Algarve, em parceria com a ANCCD, vem divulgar o Programa do Encontro Desportivo e Cultural dos CCD da
Segurança Social - Algarve 2015, que se realizará de 7 a 11 de outubro, em Alvor, Portimão.
Em anexo segue o Programa com os valores e condições, bem como o modo de inscrição.
O pagamento será feito de acordo com o calendário abaixo apresentado, para a conta do CCD Algarve, de acordo com o
documento “NIB_CCD_ALGARVE.pdf”.
Calendário de Pagamentos:
Até 15 de junho – 20%
Até 15 de julho - 30%
Até 15 de agosto - 30%
Até 30 de setembro – 20%
Os participantes poderão inscrever-se na vertente desportiva e cultural, caso o desejem, sendo que, em caso de existir
sobreposição de horários, à data do programa final, deverão optar.
Relativamente aos CCD que pretendam apresentar aos restantes, no âmbito deste Encontro, as atividades que desenvolvem
(teatro, música, dança, etc), deverão informar dessa pretensão, para que se equacione a sua realização/ agregação às
atividades, de acordo com a disponibilidade.
Com os melhores cumprimentos,
Sofia I. Valentim

COMPARTICIPAÇÕES
Anualmente o CCD comparticipa no preço
praticado, consoante a disponibilidade.
O CCD aguarda o pagamento das verbas da
cooperação. Só após esse pagamento será
possível deliberar o valor da comparticipação. .
Anexa-se folheto informativo.

PRAZOS

O prazo limite de inscrição é 15 de julho.
Só é possível a desistência até 30 de Agosto.
Os pagamentos serão efectuados de acordo
com o calendário que consta no folheto.
Os valores indicados incluem, a participação
e o alojamento, 4 dias, em regime de tudo
incluído.
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