TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Valores de inscrição:

Associado CBAr
Não Associado CBAr
Estudante de Graduação Associado*
Estudante de Graduação Não associado*

até 31 de Maio

de 01 de Junho
até 16 de Agosto

R$ 1.100

R$ 1.400

R$ 1.300

R$ 1.740

R$ 550

R$ 700

R$ 650

R$ 870

* Vagas limitadas

Formas de pagamento:
Boleto bancário: após finalizar a inscrição, o participante deverá efetuar o pagamento do boleto
em até 5 dias úteis. O boleto só estará disponível para pagamento 01 dia útil após emissão,
se emitido até às 17h, após este horário em 02 dias úteis. O pagamento será confirmado
automaticamente em 48 horas.
Cartão de Crédito via PayPal.
O pagamento poderá ser parcelado em até 3x. sem juros.
Todos os pagamentos devem ser efetuados em real (BRL). Após a confirmação do pagamento, o
participante receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição.

Política de cancelamento:
Para cancelar a sua inscrição você deverá encaminhar um e-mail para secretaria@cbar.org.br
solicitando o cancelamento.

Política de reembolso do valor da inscrição:
Até dia 01 de junho de 2019 será ressarcido 70% do valor pago.
A partir de 02 de junho a 31 de julho de 2019 será ressarcido 50% do valor pago.
A partir de agosto de 2019 não haverá ressarcimento.
Se o participante não puder comparecer ao evento, um substituto poderá comparecer em seu lugar
– desde que a substituição seja comunicada por escrito para secretaria@cbar.org.br até o dia 08
de agosto de 2019. O substituto terá as mesmas condições da inscrição efetuada e aceitará as
mesmas condições de registro.

Informações gerais:
As inscrições serão efetuadas SOMENTE via internet, no site do evento.
O participante será responsável pelos custos de transporte e hospedagem.
O participante receberá e-mails de confirmação de dados e de confirmação de pagamento após sua
devida comprovação deste.
Todo aquele que ingressar no evento declara aceitar que sua imagem e seu áudio possam ser
captados durante sua realização, cedendo, gratuita e definitivamente, todos os direitos de imagem
e áudio à organização para todos os fins.
Esta inscrição autoriza os organizadores e patrocinadores do evento a utilizarem seu e-mail para
envio de informações.
Após a realização do evento, o certificado de participação será enviado por e-mail.
Em caso de dúvida, o participante deverá entrar em contato com a organização do Evento - telefone:
(11) 2649-7255, ou e-mail: secretaria@cbar.org.br.

