
 

REGRAS GERAIS DO II Simpósio de Estomaterapia do Norte  

Antes de realizar a sua inscrição, leia atentamente as regras do evento:  

1. Políticas de cancelamento / transferência e reembolso de inscrições:  
Nos casos de desistência, o inscrito deverá formalizar seu pedido por e-mail inscricoes@tribecaeventos.com.br, 
observando os seguintes critérios:  
Até 30/08/2018 – será devolvido valor integral (descontadas taxas bancárias) 

Até 30/09/2018 – será devolvido 80% do valor pago 
Até 25/10/2018 – será devolvido 50% do valor pago 

A partir de 26/10/2019 – NÃO haverá devolução do valor pago, independente de motivo, mesmo para inscrições 
realizadas após esta data. 
O reembolso se dará 30 dias após a data de término do evento. 

NÃO são reembolsados valores de inscrições pagas, para substituição por inscrição cortesia, cotas de patrocinadores ou 
qualquer outra forma de gratuidade. 

Transferência de inscrição: só será permitida entre congressistas da mesma categoria até o dia 05 de novembro de 

2018. A solicitação deve ser formalizada por e-mail: inscricoes@tribecaeventos.com.br. 
Durante o evento, a credencial é intransferível e insubstituível e a qualquer momento poderá ser solicitado ao 

participante um documento de comprovação da identidade.  

Inscrições por empenho: serão confirmadas somente após o envio da Nota de Empenho e os certificados serão liberados 

somente após a comprovação de pagamento da nota de empenho. 

2. Uso de imagens, vídeos e dados: 

Ao participar do II Simpósio de Estomaterapia do Norte, o participante dá aos promotores, organizadores e 

patrocinadores o direito de utilizar suas imagens, tomadas em fotografias e/ou vídeos e filmagens realizadas no pré-
evento, durante e pós-evento. O II Simpósio se reserva o direito de fazer registro de imagens em todas as atividades que 
compõe o evento. 
As imagens podem ser utilizadas, a qualquer momento, em material promocional impresso ou digital, websites, mídias 
sociais e demais canais de divulgação do evento dos promotores, organizadores, patrocinadores e participantes. 

 
O participante declara ciência de que ao se cadastrar no II Simpósio, será incluído automaticamente no banco de dados 

dos promotores, organizadores e patrocinadores e autoriza desde já o contato e  envio de correspondência física ou 
eletrônica, material promocional bem como informações sobre ações desenvolvidas pelos organizadores e seus parceiros. 

  
3. Programação 

O II Simpósio se reserva ao direito de alterar, substituir ou cancelar, a qualquer momento, atividades ou palestrantes 

que já tenham sido divulgados, em caso de imprevistos ou necessidades. 

4. Pertences e objetos pessoais 

É de responsabilidade do participante, manter seguros seus pertences e objetos pessoais. Os promotores e 

organizadores do II Simpósio, não se responsabilizam por extravios, perda ou roubo, ocorridos durante a realização do 
evento, no local e áreas adjacentes, local de hospedagem ou durante deslocamentos ao evento. 

A organizadora do evento disponibilizará junto à secretaria do evento um setor de achados e perdidos, mas é de inteira 
responsabilidade de cada participante zelar por seus pertences. 

(   ) Li, declaro que estou ciente e de acordo com as regras estabelecidas pelo II Simpósio. 
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