
FICHA DE INSCRIÇÃO · FREE-PASS PORTO/POST/DOC
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Numa parceria entre o Porto/Post/Doc e o Curtas Vila do Conde, o Free-Pass para a 26ª edição do Festival, 
disponível a todos os sócios com quotas atualizadas, visa uma participação atraente graças ao seu custo 
reduzido, de apenas 25 euros, que garante a entrada em todas as sessões de cinema.

Este bilhete geral permite também o acesso aos eventos da secção Stereo (em 2018, Black Bombaim + João Pais 
Filipe, Joana Gama + Luis Fernandes + Ensemble, Moor Mother + Jonathan Saldanha, B Fachada, Linda Martini), 
com levantamento de bilhetes gratuitos no próprio dia, no limite dos lugares disponíveis). O Free-Pass permite, 
ainda, o acesso à Videoteca e a 50% de desconto na aquisição do catálogo, na loja do Festival. O Free-Pass é 
pessoal e intransmissível, sendo obrigatório o levantamento de bilhetes para todas as sessões. 

O programa completo do 26º Curtas Vila do Conde será apresentado em junho.

Os interessados deverão preencher devidamente esta ficha e proceder ao pagamento junto da bilheteira do 
Cineclube nos dias de sessão até 8 de julho. Após esta data, o Free-Pass apenas poderá ser adquirido junto do 
secretariado de festival e nas mesmas condições que para o público em geral.

Será também solicitada uma fotografia digital, para completar o processo de inscrição, a enviar para
reservas@portopostdoc.com, com a identificação do sócio. Os aderentes poderão levantar o seu cartão no 
secretariado do Festival, no Teatro Municipal, a partir das 15 horas do dia 13 de julho.

EMAIL

CVC·FP·PPD/2018

DADOS PESSOAIS (PREENCHER COM MAIÚSCULAS)

NOME 

N. SÓCIO TEL/TLM

MORADA 

MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO

Sócio Porto/Post/Doc
Até 8 de junho, 25,00€, em dias de 
sessão

Assinatura ______________________________ Data ___/___/2018

Os dados pessoais recolhidos e autorizados destinam-se exclusivamente ao evento. Após a realização do evento, os dados pessoais serão eliminados, exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos 
termos do art.17.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante RGPD). O titular dos dados, tem o direito à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito (art.16.º RGPD). Para além disso, no 
momento da recolha dos dados, o titular terá de ser informado sobre os detalhes do tratamento previsto e, a pedido,  direiito a  esclarecer quais os dados pessoais guardados e qual a finalidade da sua conservação. Quando os dados 
pessoais deixarem de ser necessários, poderá também exigir a sua eliminação ou a limitação do seu tratamento (arts. 17.º e 18.º RGPD). Caso, posteriormente, se oponha ao tratamento dos dados, estes deixarão de ser tratados, 
a não ser que o responsável pelo tratamento apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir com o tratamento, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades.

                

 


