Regras de inscrição:
1. Disposições gerais:
1.1.

Para efetuar sua inscrição é necessário:
1.1.1.

Clicar em INSCREVA-SE e fazer o login no site;

1.1.2.

Preencher todos os campos da ficha de inscrição;

1.1.3.

Efetuar o pagamento;

1.1.4. Sua inscrição será confirmada através de CARTA DE CONFIRMAÇÃO enviada ao e-mail cadastrado.
1.2.

Estudantes e alunos das ligas acadêmicas devem enviar comprovante de escolaridade através de
campo específico no site de inscrição;

1.3.

As inscrições prévias encerram-se no dia 23 de setembro de 2019 ou a qualquer momento, até o
preenchimento das vagas disponíveis. Após esta data, somente serão aceitas inscrições no local do
evento, caso ainda haja vagas disponíveis;

1.4.

Independente da forma de pagamento, o recibo somente será fornecido mediante solicitação através
do e-mail: fop@regencyeventos.com.br;

2. Formas de Pagamento
2.5.

Via PAY PAL
Somente através de cartão de crédito. Não temos boleto bancário. Importante que você tenha cadastro
no Pay Pal e que lembre seus dados de acesso, caso não possua antes de efetuar sua inscrição faça o
cadastro no Pay Pal.

2.6.

Via DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Dados bancários: Banco Bradesco (237) - Agência 0447-2 - Conta Corrente 098873-1.Favorecido:
Regency Congressos & Eventos (CNPJ: 68 574 243/0001-77).
Para depósito em caixa eletrônico não há necessidade de colocar o dígito da Agência. Enviar através do
seu login no site, no campo específico, o comprovante de pagamento ou se preferir nos envie através do
e-mail: fop@regencyeventos.com.br ou via whatsap 2199304-6155.
Caso opte por esta modalidade sua inscrição só será confirmada após o envio do comprovante.

3. Política de cancelamento
3.7.

O Fórum é realizado pelo Instituto Desiderata, organização sem fins lucrativos focada, há 15 anos, na
melhoria da saúde pública de crianças e adolescentes. Se você se inscreveu e não poderá participar
do Fórum, caso não solicite o reembolso, o valor da sua inscrição é revertido automaticamente em
doação para ações em prol do câncer infantojuvenil. Conheça mais sobre o trabalho do Desiderata
em www.desiderata.org.br

3.8.

Caso deseje solicitar reembolso, envie por escrito até o dia 30 de agosto de 2019 a solicitação para
fop@regencyeventos.com.br. O reembolso será de 50% da taxa de inscrição, pagável até 45 dias após
o término do Fórum. Não serão aceitos pedidos de reembolso após 30 de agosto de 2019.

INSCREVA-SE

Realização

Idealização

