60.ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior
Procedimentos para participação
Forma de inscrição/cadastro
Todos os nikkeis poderão participar da Convenção, independente do país de residencia ou nacionalidade.
Preencher a ficha de cadastro e enviar a Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai através de e-mail, fax ou correio
até o dia 16 de setembro (2.ª feira).
É possivel, fazer a inscrição através do web site da Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai .
URL: http://www.jadesas.or.jp
Registro
Recepção da Cerimônia Comemorativa conforme abaixo:
Data: 1 de Outubro (3.ª feira)
13:30 às 15:00 hs
Local: Kensei Kinenkan
Taxa de Participação
Até dia o 31 de agôsto
: Geral ¥13.500 Estudantes /jovens ¥7.000 por pessoa
Após o dia 1 de Setembro : Geral ¥15.000 Estudantes /jovens ¥8.000 por pessoa
*A princípio, realizar o pagamento antecipadamente, através de cartão de crédito
O Dept.º de Administração enviará informações sobre a forma de pagamente a todos os inscritos.
Hotel designado
O hotel designado para esta convenção é o HOTEL MONTEREY HANZOMON. Os participantes que
desejarem fazer a reserva, ao preencher o formulário de cadastro assinalar o campo HOTEL e escolher o tipo
de quarto e a data de check-in/check-out.
■Preço da diária por pessoa (incluso imposto e café da manhã)■
Single: 1 a 3 de outubro ¥16.500 - 30 de setembro ¥12.980
Twin:
1 a 3 de outubro ¥11.450 - 30 de setembro ¥9.640
Check-in: 15:00 Ckeck-out: 11:00
Será cobrada a taxa de cancelamento, a partir de 21 dias antes da data da reserva.
Informação sobre a recolha de informações pessoais
1. A finalidade da recolha das informações pessoais , será somente para realizar os trâmites administrativos
da Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior.
2. Os dados recolhidos serão utilizados somente para alcançar o propósito acima descrito, e dentro dos
limites necessarios serão repassados a organizações e instituições relacionadas, bem como a órgãos
governamentais.
3. A Associação poderá informar os dados recolhidos à terceiros, a fim de cumprir os objetivos acima. Neste
caso, será será repassado a consignatários que atenda um determinado nível de proteção de informações
pessoais, elaborando um memorando entre as duas partes, e gerenciaremos e supervisionaremos o
manuseio destas informações.
4. Além do acima descrito, verificar na página web da associação, a nossa política de recolha de informações
pessoais
Setor de Supervisão e Consultas sobre as Informações Pessoais
KAIGAI NIKKEIJIN KYOKAI
Setor responsavel pelas informações pessoais: Diretor Administrativo
〒231-0001 Yokohama-shi Naka-ku Shinko 2-3-1
※Fazer o cadastro somente as pessoas que estiverem de acôrdo com a Lei da Privacidade de
Informações Pessoais.
※As fotos e videos tiradas pelo fotógrafo oficial, poderão ser utilizadas como publicidade desta
Associação.

