33ª FEIRA DO LIVRO DE CAXIAS DO SUL/ 2017
29 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2017
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SESSÕES DE AUTÓGRAFOS
Período para inscrições: de 03 de julho a 17 de agosto de 2017
TÍTULO DA OBRA:

Editora:

AUTOR(es):
TELEFONES DO AUTOR:
E-MAIL:

Sessão Coletiva: ( ) Não

( ) Sim

Quantos autores presentes?

Data e Horário solicitados: (sujeitos à confirmação da Coordenação da Feira do Livro):
Data: ___/___/___ ( entre 30/09 e 15/10/2017)
Horário: 14h ( )

15h ( )

16h( )

17h ( )

18h ( )

19h ( )

Entrega de 3 exemplares da obra na data da inscrição em: ___/___/2017
O espaço destinado à Sessão de Autógrafos estará disponível ao escritor durante 1h.
( se possuir banner, trazer seu porta-banner)
Livraria responsável pela venda do livro:
É vedado ao escritor a comercialização do livro no local da sessão de autógrafos.
Não é responsabilidade da organização do evento a divulgação das sessões de autógrafos,
bem como sua veiculação na mídia ou distribuição de convites. Portanto, é de responsabilidade do
autor trazer seu público.
A sessão de autógrafos constará na Programação da Feira do Livro e no Site da Feira.

OBS: Favor nos enviar uma breve biografia do autor, uma sinopse da obra e imagem
digitalizada da capa do livro com boa resolução para o e-mail: amschio@caxias.rs.gov.br
Para autores que residem em outra cidade a Ficha de Inscrição e exemplares podem
ser enviados via correio para o endereço: Biblioteca Pública Municipal, Rua Dr. Montaury,
1333 -Bairro Centro – CEP: 95020-190
Declaro ter conhecimento e estar de acordo com as normas das Sessões de
Autógrafos da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul.
Caxias do Sul,
_____________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição.
Este formulário está de acordo com o Regulamento Oficial da Feira do Livro/ 2017

