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Treinamento IACA
Ficha de Informação

Datas / horários da conferência:
Segunda-feira, 23 de agosto a sexta-feira, 27 de agosto (sexta-feira só haverá atividade em meio período)
As sessões ocorrem principalmente das 8h às 17h
Orador principal: Ben B. Tucker, primeiro vice-comissário, NYPD
Palestrante da Sessão Geral:
•

Lobos e Bravos: Para prender um predador: um estudo de caso baseado no estuprador em série Marc O’Leary.
o Com base na série “Inacreditável” da Netflix
o Apresentadores: Stacy Galbraith e Edna Hendershot

Hotel:
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV
Site oficial do Planet Hollywood Resort & Casino
Tarifa do quarto: $ 99,00 / noite + $ 37,00 / noite taxa de resort + impostos
Bloco de quartos: sábado, 21 de agosto a sexta-feira, 27 de agosto
Reservas de quartos: https://book.passkey.com/go/SMIAC1
Facilidades
•
•
•

(2) admissões de convidados por dia no centro de fitness
Acesso à Internet no quarto para (2) dispositivos por quarto, por dia
Estacionamento gratis

ATUALIZAÇÃO: Não haverá
taxa de inscrição tardia em
2021!

CUSTOS DE INSCRIÇÃO
Membros da IACA : $500.00
Não membros $575.00
Estudante em tempo integral:
$250
(prova de status de tempo integral
obrigatório)

CLIQUE AQUI PARA SE CADASTRAR!

Aeroporto: Aeroporto Internacional McCarran, viagem de carro de 10 minutos ou 4 Km.
(Nota: tem havido uma escassez de veículos compartilhados UBER / LYFT, então planeje de acordo)
Política de cancelamento: Todos os cancelamentos de inscrição na conferência devem ser enviados por escrito
para conference-registrar@iaca.net em ou antes de 16 de julho de 2021 para reembolso total. Verifique a política
completa na página da Conferência da IACA aqui.
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Preparação e lista de verificação

Atividades Diárias:
•
•
•
•

Segunda (23/08): Coquetel de boas-vindas
Terça (24/08): Almoço em pratos servidos com RSVP no momento da inscrição
Quarta (25/08): Drinques fornecidos durante o evento social com confirmação no momento da inscrição
Bebidas e lanches serão fornecidos durante a semana

Traje:
•
•
•

Esporte fino a esporte.
Traga uma jaqueta ou suéter leve para os intervalos que tendem a ficar frios com o ar-condicionado.
Traga roupas de verão, sapatos confortáveis, se você planeja sair e caminhar pela rua.
o As temperaturas de Vegas em agosto variam de 25º C a 39º C.

Lista de verificação para conferências e viagens:
☐ Passaporte / Documento de Identificação válido.
☐ Cartões de visita para eventos de networking.
☐ Bloco de notas, se você fizer anotações manuscritas.
☐ Laptop e carregadores.
☐ Camiseta de seu cantor(a)/banda favorita para o evento social de quarta-feira - ELVIS DJ & Karaokê
☐ Símbolos de agências ou outras lembranças de sua unidade - haverá uma área designada para a troca.
☐ Carregador de celular.
☐ Medicamentos/vitaminas pessoais.
☐ Tylenol/Advil/Aleve
☐ Colírio - lembre-se, é um calor SECO!
☐ Protetor solar
☐ Clipe de encadernação - para manter aquele raio de luz entrando pela cortina pela manhã
E se eu esquecer algo? Há uma farmácia/loja de conveniência CVS localizada ao lado do Planet Hollywood Hotel,
caso você esqueça algum item. Você também pode comprar comida e água, caso deseje. Vai estar calor, por isso
certifique-se de se manter hidratado!

