REGULAMENTO DO 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL PAIS&FILHOS
1 – DA REALIZAÇÃO DO EVENTO
A Editora Manchete M/N Eirelli realizará no dia 07 de Maio de 2019, o Seminário
Internacional Pais&Filhos – Juntos é Possível que acontecerá na Unibes Cultural – Rua
Oscar Freire, 2500, Sumaré São Paulo - SP, 01426-001. O evento terá
início às 8h e seu término será às 18h do mesmo dia.
2- INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas pelo site http://www.seminariopaisefilhos.com.br e terão
início a partir das 00h dia 28 de Março de 2019 e serão encerradas às 23h59 do
dia 30 de Abril de 2019 ou até atingir o limite de vagas (parágrafo 4).
3 - FORMAS DE PAGAMENTO
Os pagamentos poderão ser efetuados através de cartão de crédito, débito ou
boleto bancário. O valor da inscrição poderá ser parcelado nos cartões Visa ou
Mastercard e para os interessados em fazer o pagamento via boleto bancário, o
vencimento é de 03 dias úteis, sendo possível solicitar a emissão de segunda via.
Caso o pagamento não seja efetuado, o cadastro será cancelado no prazo de 15
dias sendo possível realizar um novo cadastro após esse período.
4 – NÚMERO DE VAGAS
O evento terá capacidade para 300 vagas.
5 – VALOR DO INGRESSO
Os ingressos serão vendidos em 02 lotes:
1o que será aberto no dia 29/03/2019 à 15/04/2019 no valor de R$ 100,00 (cem reais)
2o que será aberto no dia 16/04/2019 até 30/04/2019 no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais)
6 - DO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES E DEVOLUÇÃO DOS VALORES
A EDITORA MANCHETE M/N EIRELLI, garante vaga no evento ao
participante inscrito após a identificação pelo setor financeiro do pagamento integral
ou da primeira parcela;
Fica reservado ao participante o direito de cancelar a inscrição, solicitando-o
sempre por escrito em até 24 horas antes do evento se iniciar, ressalvado o direito
de cobrar ou reter do pagamento efetuado pelo participante.

