
Requerimento para Utilização de Espaço do Conservatório de Macau

Apenas para utilização do CM

Informação de contacto （Devem ser fornecidos dados de duas pessoas）

Tel. Fax Email

Nome de 
associação e 
sede

Dados da organização requerente

Primeira pessoa a contactar 
（Deverá ser a pessoa de contacto na organização）

Nome Tel.

Segunda pessoa a contactar

Nome Tel.

Dados da reserva

Aparelhos e equipamentos montados pelo próprio requerente (Forneça uma lista de referências)

Descrição do evento (Se necessário use folhas adicionais)

Necessidade de utilização do equipamento disponível no espaço

Sala de controle Outros (especifique)microfone(s) (número       / máximo de dois) 

Data e horário pretendidos
( incluindo a montagem e desmontagem)

De até

às

dia(s) no total

Das

,

De até

àsDas

Data e hora de realização

Dados do evento

Declaração sobre protecção de dados pessoais

Designação do evento
Número de artistas
e trabalhadores

Tipo de evento

Natureza do evento

Declaração

Número de referência Data Recebido por

Assinatura e data

Custo do evento

Concerto

Conferência Outro (especifique)

Outro (especifique)

Outro (especifique)

Workshop

Educação Art / Cultura

Espectáculo de dança/teatro

Gratuito Com cobrança: Custo de bilhete MOP

palestra

O presente boletim de inscrição pode
ser fotocopiado ou descarregado através da

página web do Conservatório de Macau

www.conservatory.gov.mo

A organização requerente declara que toda a informação forneci-
da neste requerimento é verdadeira e completa. Mais declara que 
leu e aceita todos os termos e condições que constam das 
"Normas de Utilização do Conservatório de Macau" e que concor-
da e se compromete a cumprir as referidas normas e todas as 
obrigações que lhe são inerentes.

Todos os dados pessoais que constem deste impresso serão usados para este procedimento, para efeitos estatísticas, de pesquisa ou de registo, e 
serão processados de acordo com o estabelecido na Lei N.º 8/2005, "Lei da Protecção de Dados Pessoais" da R.A.E. de Macau. O IC poderá, por 
imperativos legais, transferir tais informações para outras organizações devidamente autorizadas. 

(Assinatura do representante legal e carimbo da organização)



Parecer técnico

Parecer do Director do CM

Despacho do Presidente do IC

A preencher pelo Conservatório de Macau do IC


	1: 
	2: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email: 
	Nome: 
	Tel_2: 
	Nome_2: 
	Tel_3: 
	De: 
	até: 
	undefined: 
	Das: 
	às: 
	De_2: 
	até_2: 
	Das_2: 
	às_2: 
	microfones número: Off
	Outros especifique: 
	Aparelhos e equipamentos montados pelo próprio requerente Forneça uma lista de referências: 
	Dados do evento: 
	e trabalhadores: 
	Número de artistas: 
	Outro especifique: 
	Outro especifique_2: 
	Com cobrança Custo de bilhete MOP: 
	Outro especifique_3: 
	Descrição do evento Se necessário use folhas adicionais: 
	Text17: 
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off


