
FICHA DE INSCRIÇÃO ÉVORA 2018
Nº Sócio (CPCOE)

Membro do Clube de 
Colecionadores

Número de Telefone

Nome

 Morada

Email

 2. Acompanhantes
Nome

  Nome

Nome

 Nome

3. Alojamento

 1. Participante

Os participantes poderão acantonar nos Salesianos/sede AEP (trazer colchonete e saco cama); Inclui custo simbólico de 1€ /noite

Tratarei da minha dormida Opto pelo Acantonamento n.º de pax. para Acantonamento

4. Refeições
As refeições no Monte Alentejano têm um custo por pax 
7€ (c/ sopa, prato, fruta ou doce, bebida e café) | Indicar as 
refeições que pretende reservar:  

Jantar de 6ªfeira

Almoço de Sábado

Jantar de Sábado / Jantar Oficial X

5. Chegada ao Encontro
  

6ªfeira

Domingo

Sábado 

5ªfeira (Apoio à Organização)

Tarde

Noite

Manhã

6. Exposição de Peças

Pretendo expor material durante o Encontro

Mesas extra (ca.1m2; a mesa extra tem o custo 8€)

7. Encontro

 Euroscout

 WSGCM

8. Pagamento da Inscrição
Transferência Bancária 
IBAN: PT50 0045 3440 4021 2040 1398 9

nota: no caso de transferência bancária, p.fv.enviar 
comprovativo para o mail@cpcoe.org

8. Envio da Inscrição

Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas, 
Rua Fernandes Costa, nº 59 2ºEsq. 3070-323 Mira Portugal 

Envio para o 
mail@cpcoe.org

Resumo      Euros €
Valor da Inscrição (x1)       40,00
Valor da Inscrição CPCOE (x1)            30,00
Jantar de Sexta (x1)                7,00
Almoço de Sábado (x1)         7,00
Jantar Oficial do Acompanhante (x1)           15,00
Mesa extra (x1)            8,00
Acantonamento (x1 noite p/ pessoa)              1,00          
nota: no caso de transferência bancária, p.fv.enviar 
comprovativo para o mail@cpcoe.org | no caso do 
paypal adicionar 8% ao valor total a pagar

Prazos e valores da Inscrição em 2018
Até  04 de Março       40,00
De 04 a 30 de Março       50,00
De 30 de Março a 30 de Abril      60,00

Desistências
Até 31-Março-2018  devolução de 50%
Após 31-Março-2018   Sem devolução 0%

O valor da Inscrição inclui:

• Distintivo do 37º WSGCM
• Distintivo do 12º EuroScout
• Distintivo de expositor
• Jantar Oficial (sábado)
• Catálogo / Guia do Expositor
• Diploma de Expositor
• Mesa (1 m) 
• Quadros Filatelia (1mx1.20m) 
• Visita guiada ao centro histórico 
de Évora
• Identificador de mesa ou de ex-
positor de filatelia
• Crachá de participante
• Brinde(s)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Estas informações não dispensam a leitura do Folheto Informativo

A inscrição só é considerada válida após o 
preenchimento da ficha de inscrição e

o pagamento integral do custo de inscrição.

No local dos encontros, dentro da Arena, o Grupo /os Agrupamentos de Escuteiros de Évora irão disponibilizar 2 bares com refeições ligeiras - sandes, 
café, bolos e bebidas e produtos regionais  - durante todo o dia (incluindo pequenos almoços). Estes valores não estão incluidos no custo da inscrição.

 Paypal (sd@cpcoe.org)
 nota: Adicionar 8% ao valor total a pagar

A organização não aceitará o envio de colecções por correio, pelo que as mesmas deverão ser transportadas pes-
soalmente pelo participante ou pelo seu mandatário. A organização do evento não assume qualquer responsab-
ilidade por perdas, danos ou extravios que possam ocorrer em qualquer das participações, antes, durante e após 
o encontro / exposição, sendo da inteira responsabilidade dos participantes, se assim o entenderem, efectuar 
seguro para a(s) colecção(ões), de forma a garantir eventuais danos ou perdas. A Comissão Organizadora fará 
todos os esforços para que existam medidas adequadas à vigilância e cuidado com os materiais expostos.



FICHA DE INSCRIÇÃO - EUROSCOUT ÉVORA 2018
Titulo da Exposição/Colecção Breve descrição da Exposição/Colecção

 1. Participante /Expositor

4. Categoria
A minha Exposição/Colecção de Escutismo & Guidismo pertence à seguinte categoria: 

Por favor selecionar com uma cruz: 

 □ Temática     □ Literatura Filatélica 

 □ História Postal            □ Livros, Estudos

 □ Inteiros Postais            □ Jornais, Periódicos

 □ Aero-/Astrofilia            □ Outros ------------------------------------------------------------
 □ Maximafilia     □ Catálogos

 □ Exibição de 1 Quadro (12 pag.)   □ Outros -------------------------------------------------------------
 □ Classe Aberta (~ 50% Filatelia)  Memorabilias: --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confirmo que conheço as regras e através da minha assinatura aceito o 
regulamento para esta Exibição, 

Contactos da Organização:

• Vítor Gonçalves (+351 962 345 970) 
   vitor.peres.goncalves@gmail.com

• Paulo Seixas (+351 932 276 372)
   paulojcseixas@gmail.com

Data limite de inscrição dia 
4 de Março de 2018

 Vai receber uma comunicação da 
aceitação com o número de quadros 

aprovados no prazo de 30 dias.

3. Quadros
 Dimensão dos quadros:
      1,00m Largura x 1,20m Altura
      Cada Quadro = 16 folhas (4x4)

Esta exibição EuroScout não será competitiva | A organização não aceitará o envio de colecções por correio, pelo que as mesmas deverão ser 
transportadas pessoalmente pelo participante ou pelo seu mandatário. A organização do evento não assume qualquer responsabilidade por perdas, 
danos ou extravios que possam ocorrer em qualquer das participações, antes, durante e após o encontro / exposição, sendo da inteira responsabili-
dade dos participantes, se assim o entenderem, efectuar seguro para a(s) colecção(ões), de forma a garantir eventuais danos ou perdas. A Comissão 
Organizadora fará todos os esforços para que existam medidas adequadas à vigilância e cuidado com os materiais expostos.

 Formato da folha :
   Largura --------------------- 
   Altura -----------------------

N.º de Quadros:
 
 ------------------- 

N.º de folhas p/ Quadro
 
-----------------------------

Observações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classe 1   Colecção/Exposição

Classe 2   Exposição classe aberta de um quadro concorre ao prémio 

Walter Grob Award

Classe 3   Aberta (insignias, efémera, outros colecionáveis)

Classe 4  Literatura Filatélica

4. Exibição

 Sim  Não

A colecção/exposição já foi exibida 
anteriormente?

------------------------------------------------------------------------

Assinatura
------------------------------------------------

Data



ÉVORA 2018 APPLICATION FORM ÉVORA 2018
Member n.º (CPCOE)

Member of  the follow-
ing Collectors club

Phone number

Name

 Adress

Email

 2. Companion persons
Name

  Name

Name

 Name

3. Accommodation

 1. Participant/ Expositor

  Participants can sleep in the Salesians/AEP headquarters (bring mattress and sleeping bag); Symbolic cost of  € 1/night

          I will booked myself    I choose cantonment Number of  persons for cantoning

4. Meels
Meals on Monte Alentejano cost € 7 per person (soup, 
plate, fruit or sweet, drink and coffee) | List the meals you 
wish to reserve: 

Friday dinner

Saturday lunch

Saturday dinner / Official Dinner X

5. Arrival to the Meeting/Events
  

Friday

Sunday

Saturday 

Thursday (Organization Support)

Afternoon

Night

Morning

6. Exhibition pieces

  I want to exhibit material during the Meeting

   Extra tables (ca.1m2 | the extra table will cost 8 €)

7. Meeting/Event

 Euroscout

 WSGCM

 
8. Registration Payment
Bank Transfer 
IBAN: PT50 0045 3440 4021 2040 1398 9

note: in the case of  bank transfer, please send a 
receipt to mail@cpcoe.org 

 Paypal (sd@cpcoe.org)
 note: aditional fee of  8% over the total amount

8. Application Submission
Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas, 
Rua Fernandes Costa, nº 59 2ºEsq. 3070-323 Mira Portugal 

Submission to 
mail@cpcoe.org

Summary      Euros €
Registration fee (x1)       40,00
CPCOE Registration fee (x1)            30,00
Friday dinner (x1)                7,00
Saturday lunch (x1)          7,00
Companion official dinner (x1)           15,00
Extra table (x1)            8,00
Cantonment (x1 night)                 1,00         

Registration Deadlines and Values   in 2018
Until  04 ofMarch       40,00
From 04 to 30 of March       50,00
From 30 of March to 30 of April      60,00

Withdrawals
Until 31-March-2018               50% return
After 31-March-2018                  0% return

The registration fee for each 
participant (exhibitor) includes:

• 37th WSGCM Badge
• 12th EuroScout Badge
• Participant’s Badge (exhibitor)
• Official Dinner (Saturday)
• Catalog / Exhibitor’s Guide
• Exhibitor Diploma
• Table (1 meter)
• Guided tour to historical center of 
Évora
• Identifying table or philately coletion
• Participant badge
• Gift(s) 

USEFUL INFORMATION
This information does not excuse the reading of the fact sheet

The registration is considered valid only after 
completing the registration form, and

payment of the full cost of registration.

At the meeting place, within the Arena, the Évora Scouts Groups will offer 2 bars with snacks - sandwiches, coffee, drinks, cakes and 
regional products during all day (including breakfast). These amounts are not included in the cost of registration.

note: in the case of  bank transfer, please send a 
receipt to mail@cpcoe.org  | with paypal there is an
aditional fee of  8% over the total amount

The organization will not accept the sending of collections by mail. They must be transported in person by the 
participant or his agent. The organization of the event assumes no responsibility for losses or damages that 
may occur in any of the exhibits, before, during and after the meeting / exhibition, and it is the responsibility 
of the participants, if they wish, to carry out insurance for the collection(s) in order to guarantee any damages 
or losses. The Organizing Committee will make every effort to ensure that adequate measures are in place to 
monitor and care for exposed materials.



APPLICATION FORM - EUROSCOUT ÉVORA 2018
Title of  the exhibit Short description of  the exhibit

 1. Participant /Expositor

4. Category
My Scout & Guide related exhibit belongs to the following category: 

Please mark with a cross:  

 □ Thematics     □ Philatelic literature 

 □ Postal History            □ Books, studies

 □ Postal Stationary           □ Journals, periodicals

 □ Aero-/Astrophilately           □ Others -------------------------------------------------------------
 □ Maximaphily     □ Catalogues

 □ One frame exhibit (12 pages)   □ Others -------------------------------------------------------------
 □ Open Class (~ 50% Philately) □  Memorabilias: --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am familiar with the regulations for this exhibition. With my signature, 
I accept the regulations,

Organization Committee Contacts: 

• Vítor Gonçalves (+351 962 345 970) 
   vitor.peres.goncalves@gmail.com

• Paulo Seixas (+351 932 276 372)
   paulojcseixas@gmail.com

Entry form must arrive not later than 4th 
March 2018 

You will get our notice of 
acceptance with approved number 

of frames within 30 days.

3. Frames
 Frames dimension:
      1,00 m Width x 1,20 m Heigth
      1 frame = 16 Sheet’s (4x4)

This EuroScout show will not be competitive | The organization will not accept the sending of collections by mail. They must be 
transported in person by the participant or his agent. The organization of the event assumes no responsibility for losses or damages 
that may occur in any of the exhibits, before, during and after the meeting / exhibition, and it is the responsibility of the participants, if 
they wish, to carry out insurance for the collection(s) in order to guarantee any damages or losses. The Organizing Committee will make 
every effort to ensure that adequate measures are in place to monitor and care for exposed materials.

Sheet format :
  Width ------------------- 
  Heigth ------------------

Number of  frames:
 
 ----------------------- 

Number of  sheets per frame:
 
------------------------------------

Observations: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Class 1 Philatelic Exhibits

Class 2 One-frame open class exhibits competing for the Walter 

Grob Award

Class 3 Open (badges, ephemera, other collectibles)

Class 4 Philatelic Literature

4. Exhibition

 Yes  No

The Exhibit has formerly been 
exhibited ?

------------------------------------------------------------------------

Signature
------------------------------------------------

Date


