
RADICAL JEWELRY MAKEOVER
BELO HORIZONTE, BRASIL

PROJETO: Ethical Metalsmiths e UEMG

POR FAVOR PREENCHA UM
FORMULÁRIO POR PESSOA

ÚLTIMO DIA DE DOAÇÃO: 29/07/2022

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS
DOAÇÕES

CEDGEM/ Escola de Design/UEMG. Rua
Gonçalves Dias, 1434. Segunda a sexta, de
10h às 19h.

FORMULÁRIO DE DOAÇÃO DE JOIAS

NOME:________________________________________________________________

NÚMERO DE TELEFONE:________________________________________________

ENDEREÇO:___________________________________________________________

E-MAIL:_______________________________________________________________
OBSERVAÇÃO: O e-mail é a melhor forma para se manter informado quanto ao seu desconto, também para enviarmos informativo
da exibição. Caso não queira participar da lista dos Ethical Metalsmiths para nada além disso, selecione não quando a opção for
dada na lista abaixo.

Por favor, nos conte o que você decidiu doar e porquê. Sua história pessoal com sua joia é
importante para nós. Assim os participantes podem incorporar aspectos da sua história como uma
forma de dar significado ao projeto. Use o verso deste formulário para escrever a história!!

Como você ficou sabendo da RADICAL JEWELRY MAKEOVER BRASIL:
Jornal            Internet            Site dos Ethical Metalsmiths            Website
Outro:____________________

Gostaria de receber e-mails e boletim trimestral do ETHICAL METALSMITHS?           S          N

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO E ASSINE Estou fazendo uma doação de joias cuja posse não desejo e entendo que
NÃO será devolvida. Os Ethical Metalsmiths e artistas participantes têm autorização para fundir, martelar, cortar e mudar em
qualquer aspecto todas as joias doadas aos Radical Jewelry Makeover. Entendo que à minha doação será atribuído um cupom de
desconto baseado no valor* dos materiais (ouro, prata de lei, folheado, plástico, etc). Entendo que não receberei uma
compensação monetária pelo valor da doação mesmo que eu não adquira uma peça renovada.

Será mantido um registro do desconto recebido. Os doadores poderão usar o cupom de desconto na compra de uma joia
transformada. Os doadores receberão seus cupons de desconto e poderão usá-lo em um evento futuro. Joias renovadas podem
sem encontradas no seguinte endereço eletrônico:http://ethicalmetalsmiths.org/projects/rjm-store/.

Maiores informações poderão ser encontradas no nosso blog: http://www.radicaljewelrymakeover.blogspot.com/ e
http://ethicalmetalsmiths.org/projects/radical-jewelry-makeover/.

Para informações quanto aos Ethical Metalsmiths visite: www.EthicalMetalsmiths.org

*A Ethical Metalsmiths não é um avaliador e não avaliará as doações. Todas as doações se tornam propriedade dos Ethical
Metalsmiths.

ASSINATURA:_______________________________________________________DATA:____________________
Por favor mantenha uma cópia deste documento para o seu registro.

http://ethicalmetalsmiths.org/projects/rjm-store/
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