TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Valores de inscrição:

Formas de pagamento:
- Boleto bancário
Opção válida para inscrições realizadas até 20/09/2022.
O pagamento será processado e compensado em até 5 dias úteis.
Caso o boleto bancário não seja pago até o seu vencimento, a inscrição será
automaticamente cancelada.
- Cartões de Crédito
Mastercard, Visa, Elo, American Express, Hipercard ou Diners
O pagamento poderá ser a vista ou parcelado em até 3 vezes
com juros.
Caso o pagamento não seja aprovado pela administradora de cartão, a inscrição
será automaticamente cancelada.
- PIX
Opção válida para inscrições realizadas até 26/09/2022.
Caso o PIX não seja efetuado (em 48 horas), a inscrição será automaticamente
cancelada.
Após a confirmação e o processamento do pagamento, o participante receberá no email cadastrado a confirmação da sua inscrição e o QR code.
No dia do evento, será necessário fazer check-in com o QR code para a retirada da
credencial.
Mais informações, clique aqui.

Política de cancelamento:
Pedidos pagos podem ser cancelados em até 7 (sete) dias após a compra, desde que a
solicitação de cancelamento seja feita até o dia 26/09/2022. Para cancelamento é necessário
acessar o cadastro realizado através do cadastro de inscrição feito no Sympla e pedir o
cancelamento.
Após o prazo de 7 (sete) dias o ingresso não poderá ser cancelado, podendo haver apenas
a troca de titularidade do ingresso.
Se a compra for em grupo, não será permitido o cancelamento parcial do pedido, apenas o
valor total dentro do prazo de 7 (sete) dias.
Importante: as inscrições “não” pagas na data do vencimento serão automaticamente
canceladas.
Mais informações, clique aqui.

Forma e prazo de reembolso de pedido cancelado dentro do prazo:
O reembolso acontecerá nas formas e prazos a saber:
- Cancelamento de compras realizadas com cartão de crédito:
- Para compras feitas com cartão de crédito, o Sympla devolverá o valor para o mesmo cartão
utilizado na compra, podendo o valor ser creditado em até 2 faturas.
- Cancelamento de compras por boleto bancário:
- Após o cancelamento da compra, você receberá um e-mail com um link para preencher o
formulário de reembolso. Após preencher o formulário de reembolso, basta aguardar um
prazo de até 30 dias.
- Cancelamento de compras por Pix:
- A devolução será feita de forma automática para a mesma conta que o pagamento foi
realizado, em até 7 dias contados a partir da data de cancelamento.
Mais informações, clique aqui.

Troca de nome de Participante:
Pode ser feita diretamente no sistema de inscrição, até o dia 26/09/2022. Outros
dados não poderão ser alterados.
O substituto terá as mesmas condições da inscrição efetuada e aceitará as mesmas
condições de registro.
Mais informações, clique aqui.

Tratamento de dados:
O CBAr tratará apenas os dados pessoais necessários à inscrição e participação no
Congresso, em respeito a toda a legislação e às normas técnicas aplicáveis sobre
segurança da informação e proteção de dados, incluindo, mas não se limitando, à Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Para tanto, assegura que os dados
pessoais não serão acessados, compartilhados ou transferidos para terceiros, sem o
consentimento prévio dos inscritos.
O tratamento perdurará pelo período em que se justificar, observados os prazos
prescricionais contidos na legislação vigente.
O CBAr adotará medidas de segurança de natureza técnica e administrativa, aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado.
Todo aquele que ingressar no evento declara aceitar que sua imagem e seu áudio
podem 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 do evento a utilizarem seu e-mail para envio
de informações, bem como a divulgar nome e e-mail às empresas parceiras,
contratadas pelo CBAr, para a organização do Congresso.
Informações gerais:
As inscrições serão efetuadas SOMENTE via internet, por meio do link de compras
do Sympla, que consta do site do Congresso CBAr.
O participante será responsável pelos custos de transporte e hospedagem.
As pessoas que se inscreveram e compareceram ao evento receberão certificado
de participação.
Mais informações, clique aqui.

Em caso de dúvida, o participante deverá entrar em contato com a organização do
Evento:
telefone
(11)
99413-4211
ou
e-mail:
congressocbar@cafundoeventos.com.br.

