
INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO RPG-MADRID 27/28 de MAIO 2016. 
 
ENTRAR NO SITE http://www.rpg.org.es (Asociación Española de RPG) E VER TODAS AS 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONGRESSO, INCLUSIVE INSCRIÇÃO. ESTÃO TAMBÉM EM PORTUGUES. 
 
A ficha de inscrição deve ir para a Associação espanhola AERPG, descarregada do site e 
devidamente preenchida.   
O comprovante de pagamento deve sair quando se efetua o pagamento e deve ser enviado para a 
Associação (acho que automaticamente). É só aguardar a confirmação da Asociación. 
 
Eu fiz o "percurso" para ver como é e é assim: 
1. Entra no site www.rpg.org.es  
2. Clica no anúncio do Congresso 
3. Abre-se a página do congresso e vê-se uma lista.  

 PROGRAMA VIII CONGRESO RPG 

 TRIPTICO 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO TARJETA 

 FICHE D´INSCRIPTION 

 MODULO D´INSCRIZIONE 

 REGISTRATION FORM CONGRESS 

 FICHA DE INSCRIÇÃO  CLICA AQUI 

4. Descarrega a ficha de inscrição e preenche ou preenche no próprio site, se puder.  
5. Entra no link da inscrição - http://www.rpg.org.es/inscripcion/tpv/  
6. Revisa bem todos os dados e ENVIA. Aparece FAZER PAGAMENTO. Clica, paga e registra o 
comprovante (por via das dúvidas) e manda por email para a AERPG, junto com a ficha de inscrição.  
Email: asociacion@rpg.org.es (atenção, é asociacion com 1 s só!)   
 
PARA O PAGAMENTO, NA PRÓPRIA FICHA DE INSCRIÇÃO CLICA EM  
TPV Virtual - http://www.rpg.org.es/inscripcion/tpv/ 
Autorizo a Associação Espanhola de RPG. AERPG. recarrega este cartão de crédito, o montante total, bem como os montantes 
correspondentes a alterações na minha reserva. 

(ou copia no navegador, foi o que eu fiz) http://www.rpg.org.es/inscripcion/tpv/ 

 
GUARDA CÓPIA DE TUDO, POR VIA DAS DÚVIDAS! 
 
Quanto ao telefone da Associação, há um problema de horários: são 3 horas de diferença entre o  
horário de Brasília e o da Espanha (nós, a menos) e a Super-Secretária Evelia não deve passar o dia 
todo lá...   

Telefone: (0034) 654 54 60 80 
Correio: asociacion@rpg.org.es 
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