7 NOVAS OFICINAS RE-PLANTA!
Descubra o poder das hortas biológicas e da compostagem!

Ficha de inscrição
Oficinas Re-Planta! - o poder biológico que vai mudar a sua vida. Reassuma o poder, redescubra o sabor, reencontre o
prazer de cultivar, colher e confecionar os seus próprios alimentos! Sob o lema "Reaprende, Recomeça e Redescobre a tua
Horta" as oficinas Re-Planta! são a oportunidade de todo e qualquer cidadão - mesmo daqueles que apenas têm espaço
para um pequeno vaso - de descobrir o poder das hortas biológicas e da compostagem!
Crie a sua própria horta e descubra o poder do biológico. Nas oficinas Re-Planta! irá apreender tudo o que é necessário
para começar a sua própria horta biológica, ou mini-horta se for caso disso, de forma simples, fácil e muito prática.
Conheça os segredos das flores comestíveis, redescubra o sabor de frutas e legumes, domine o poder da compostagem e
candidate - se a receber um kit-Replanta com um compostor para seu uso pessoal, de modo a tornar tudo mais simples.
Os sete concelhos onde vamos estar são: Almodôvar, Barrancos, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique, Serpa. Se a sua
residência é num destes concelhos, inscreva-se!
As inscrições são limitadas, por isso apresse-se a enviar-nos a sua ficha de inscrição, seja por email, por fax, na sua Câmara
Municipal ou Junta de Freguesia ou mesmo por telefone!

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Caso não possua dados pf colocar essa informação.

1. Tipo de inscrição
Se a sua inscrição for em representação de uma Instituição p.f. identifique o nome da instituição

Individual

Instituição | Nome:

Nome
pessoal
Idade

Freguesia*

Concelho*
Telf./telm.

Email

* se tiver escolhido a opção «instituição» preencha com os dados da instituição, se não preencha com os seus.

Nº de pessoas que residem na habitação / nº de utilizadores da instituição
A sua habitação/a sua instituição possui jardim?

Sim

Não

Se respondeu afirmativamente à questão anterior, diga-nos se estaria interessado em
receber um compostor

Sim

Não

Cultiva alimentos na sua habitação/na sua instituição

Sim

Não

Já frequentou alguma formação sobre compostagem

Sim

Não

Autoriza a utilização do seu email para outras informações do Re-Planta!

Sim

Não

Promotores

2. Identifique a oficina do concelho da sua residência e assinale com o X
Apenas pode escolher uma oficina. A oficina escolhida deve ser a da sua residência.
CONCELHO

X

DATA E INFORMAÇÕES

Almodôvar

29 de outubro | 18h às 20h30 | Biblioteca Municipal

Barrancos

24 de outubro | 18h às 20h30 | Casa das Associações (junto à J. F. de Barrancos)

Castro
Verde

31 de outubro | 18h às 20h30 | Fórum Municipal

Mértola

28 de outubro | 18h às 20h30 | Escola EB2/3 de Mértola
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Ficha de inscrição
Moura

25 de outubro | 18h às 20h30 | INOVINTER

Ourique

30 de outubro | 18h às 20h30 | Auditório do Centro de Convívio de Ourique

Serpa

26 de outubro | 15h às 17h30 | Cineteatro

3. Diga-nos como tomou conhecimento desta iniciativa
Facebook

Amigo/a

Junta de Freguesia

Internet

Câmara Municipal

Escola

Outro, qual?

4. Condições gerais






Após preenchimento total da ficha, pf enviar para: replanta.info@gmail.com ou pelo fax 300013184. Pode também
entregar a ficha na sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, solicitando que nos seja reencaminhada. Se
desejar pode optar por realizar o preenchimento online em www.re-planta.pt.
A inscrição só poderá ser considerada se devidamente preenchida, com identificação do dia escolhido para a
oficina.
A inscrição só é válida depois de confirmada, por nós, por email ou por telefone, atendendo-se à ordem de
chegada. Caso três dias antes da data de realização da ação não tenha recebido indicações pedimos que nos
contacte.
Se por algum motivo não puder estar presente pedimos que nos informe pelos contactos referidos podendo desta
forma dar lugar a outro/a interessado/a.
O número de inscrições é limitado. Caso não se realizem inscrições mínimas poderá não se realizar a oficina sendo
todos os participantes informados.

Promotores
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