MARIONETAS
DO PORTO
Manipula Tu, oficina online

As Marionetas do Porto propõem uma oficina de manipulação online pensada para pais e filhos, miúdos e graúdos.
Para participar deverá encomendar um KIT de manipulação, que contém uma marioneta por montar. Esta será usada na oficina, onde juntos vão experimentar
técnicas de manipulação base e pequenas construções cénicas, havendo ainda um momento de partilha, em que cada um poderá mostrar o que desenvolveu.
Esta oficina foi adaptada para o formato online.
Irá realizar-se na plataforma zoom e requer inscrição prévia.

Como funciona:
- As inscrições na oficina decorrem até 19 de fevereiro, junto do Clube Portugal Telecom
- Os kits serão enviados em correio registada, para a morada indicada na inscrição.
- Pode encomendar um (ou vários) kits de manipulação. (Cada kit inclui uma marioneta).
- Para além do material enviado no kit, necessitará de uma tesoura, um isqueiro e super cola.
- As crianças deverão estar acompanhadas por um adulto.
- No dia da oficina receberá, por email, o link com acesso à reunião.

Duração: 2h

Preços:
PREÇO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

Inscrição: Inclui participação na oficina, 1 kit e portes de envio
Caso queira adquirir um Kit adicional, terá o custo de: 15€/unidade

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
19 DE Fevereiro de 2021
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
numero de sócio (numero de funcionário), nome e idade dos participantes (máximo 3 pessoas), kits pretendidos,
morada para envio, e-mail para receber o link e contacto móvel.

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 19 DE FEVEREIRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

