
Português 

AGLOW INTERNACIONAL 2017 FORMULÁRIO DE RESERVA PARA ACOMODAÇÃO  
27 de setembro – 1º de outubro de, 2017 

As reservas para o alojamento da Conferência Global Aglow 2017 serão abertas em 1º de março de 2017. Os formulários de reserva devem ser 
recebidos pelo Aglow no onPeak Aglow onPeak Housing Bureau até 6 de setembro de 2017, 5:00 pm EST. Para obter a melhor disponibilidade, faça 
sua reserva via Internet em www.aglow.org/housing, pelo telefone (877) 456-6554, ou pelo e-mail aglow@onpeak.com, fax (312) 329-9513 ou 
pelo correio. Envie este formulário para: Aglow onPeak Housing Bureau, Rua 350 North Clark, Suite 200, Chicago, IL 60654. Para reservas 
internacionais, disque: (312) 527-7300 e informe que você está com AGLOW. 

GARANTIA E AUTORIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 
Devido à certificação Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), um padrão de segurança de informações de proprietários para 
organizações que utilizam cartões de crédito, o onPeak não aceita informações de cartão de crédito pessoal via e-mail, fax ou em papel. Este 
formulário é usado apenas como um formulário de solicitação. Para garantir as acomodações do hotel, após o recebimento deste formulário, um 
agente onPeak precisará entrar em contato com você por telefone para garantir seus detalhes de pagamento antes de confirmar sua reserva. Para 
acelerar esse processo, recomendamos que você faça uma reserva on-line ou ligue para onPeak diretamente  (877) 456-6554 (EUA) ou 312-527-
7300 (Internacional) para confirmar sua reserva imediatamente. Caso contrário, um agente onPeak entrará em contato com você no prazo de 2 
dias úteis após o recebimento deste formulário de solicitação. 

DIGITAR OU IMPRIMIR DE FORMA LEGÍVEL – Usar um formulário por quarto solicitado. 

Sobrenome Primeiro Nome Sra./Sr.ta/Sr. 
Participantes internacionais, usa o nome no seu passaporte. Por favor, escreva o sobrenome COM CAIXA ALTA. (Circular um) 

Endereço Cidade  

Estado País CEP  

Email Tel. □ casa □ trabalho □ cel. □ fax 
 Por favor inclua os números de acesso ao país e à cidade (se aplicável) 

SELEÇÃO DO HOTEL 

Liste três hoteis por ordem de preferência.  Data de chegada: Saída: 

#1:   

#2: 

#3: 

Quarto: 1 Casal King  □ 2 camas □ 

Para solicitar uma suite, entre em contato com Aglow onPeak Housing Bureau no telefone (877) 456-6554 

□ Comparable Room Rate □ Proximity to Conference Site 

To request a suite, please contact the Aglow onPeak Housing Bureau at 877.456.6554. (U.S.), 312.527.7300 (international) 

NOME DOS HÓSPEDES DO QUARTO (incluindo você) 

#1 #2 

#3 #4 

SOLICITAÇÕES ESPECIAIS (Marque todas as que se aplicam) 

□ Quarto acessível para deficientes físicos □ Transporte acessível para deficientes físicos 

□ Cama dobrável (pode haver taxa extra por noite) □ Geladeira para medicação (não disponível em todos os quartos) 

□ Outros: Nota: As colicitações especiais não são garantidas. Os pedidos serão 
realizados por ordem de chagada/solicitação. 

DEPÓSITO / MODIFICAÇÕES / INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO 
**O DINHEIRO DEVE ESTAR EM DÓLARES EUA**  
No caso de você não chegar na data solicitada, e não avisar ao hotel, o depósito de uma pernoite será mantido como taxa de cancelamento. 

Todas as reservas na Internet, telefônicas e on-line devem ser garantidas por cartão de crédito, ordem de pagamento ou cheque. Caso o pagamento seja feito por 
ordem de pagamento ou cheque, enviar para Aglow onPeak Housing Bureau, 350 North Clark Street, Suite 200, Chicago, IL 60654. Todos os cheques e ordens de 
pagamento devem estar em dólares americanos, retirados em um banco dos EUA, pagos a Aglow onPeak Housing Bureau. Os cartões de crédito devem ser válidos 
até 31 de outubro de 2017. Por favor, lembre-se que um depósito de uma pernoite e taxa serão cobrados no momento da reserva. 

Você pode modificar sua reserva até o dia da chegada. 

Todas as reservas devem ser canceladas pelo menos 24 horas antes da chegada, a fim de evitar a taxa de cancelamento. Se cancelar dentro da janela de 24 horas, 
uma taxa de serviço de US $ 25 será retida do reembolso de uma noite de depósito. 


