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Termos e Condições Gerais 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tenha se registrado, inscrito e efetuado o pagamento 

para um evento através desse website, é considerada 'participante' e está sujeito aos termos, 

condições e políticas do mesmo aqui descritas. 

 

Qualquer taxa local de visitante na cidade do evento não está incluída nos preços mostrados e, 

se houver, será cobrada separadamente. 

 

A confirmação de pagamento é sua prova de registro e isso o torna vinculado aos Termos e 

Condições do evento, incluindo a Política de Privacidade, às Políticas de Cancelamento Troca 

Devolução e Reembolso, à Declaração de Consentimento para o Uso de Imagens e à 

Declaração de Responsabilidade. 

 

Como é necessário um número mínimo de participantes para que o evento possa ser realizado, 

o mesmo pode ser cancelado pelo organizador até a data de início que se encontra em seu 

ingresso. Caso isso aconteça, você receberá informações por e-mail a esse respeito. 

 

Reservamo-nos o direito de fazer alterações na programação do evento caso seja necessário. 

 

Os organizadores do evento não se responsabilizam por perdas ou danos pessoais, danos 

materiais ou perdas financeiras no local do evento. A Declaração de Responsabilidade é o 

documento que contém os termos específicos sobre isso. 

 

Os cancelamentos devem ser sempre comunicados antecipadamente por escrito através dos 

meios de contato fornecidos pelos organizadores do evento. Você deve aguardar um tempo 

hábil para o processamento e confirmação do cancelamento. A data do recebimento do seu 

pedido é, porém, decisiva para os prazos e taxas de cancelamento (veja abaixo). 

 

Trocas 

Uma vez comprado(s), o(s) ingresso(s) não poderá(ão) ser trocado(s). Certifique-se que 

selecionou a opção correta antes de efetivar o pagamento. 
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Acesse abaixo todas as políticas de compra e venda e de uso de imagem durante e após os 

eventos. 

Política de Devolução e Reembolso 

Política de Troca e Devolução 

Termos e Condições Gerais 

Declaração de Responsabilidade 

Declaração de Consentimento para Uso de Imagens 

 

Política de Cancelamento e Reembolso 

O Art. 49 da Lei 8.078/09 do Código de Defesa do Consumidor garante um prazo legal de 7 

dias após a compra para o participante solicitar o estorno de pagamento. 

 

Se você optar por cancelar sua compra ou realizar uma nova reserva até o 29.º dia antes do 

início do evento, uma taxa de processamento de 150,00 reais será cobrada. Esse valor será 

abatido do total que você pagou pelo seu ingresso. 

 

Em caso de cancelamento ou reacomodação até o 18.º dia antes do início do evento, uma taxa 

de 50% será cobrada. Nesse caso, serão reembolsados 50% do valor total pago. 

 

Caso haja desistência até o 10.º dia antes do início do evento, 80% do valor pago será 

cobrado. Após esta data, o preço total do evento é devido, ou seja, não serão aceitas 

desistências ou cancelamentos após o dia 9 de agosto de 2022. 

 

Com a confirmação da sua inscrição você aceita os Termos e Condições Gerais e a Política de 

Cancelamento e Reembolso acima descritos. 

 

Para dúvidas, sugestões, reclamações entre em contato com os organizadores. 
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Contato principal Renata Moreira WhatsApp: +55 (19) 9 9267 1539 

 

Seu pagamento foi realizado por transferência bancária? Nos envie o comprovante para 

juntospelasaudeinfo@gmail.com Em seguida você receberá o formulário de cadastro que o 

elege a participar dos sorteios no final do evento. 

 

Trocas 

Uma vez comprado(s), o(s) ingresso(s) não poderá(ão) ser trocado(s). Certifique-se que 

selecionou a opção correta antes de efetivar o pagamento. 

 

Acesse abaixo as políticas de compra e venda e de uso de imagem durante e após os eventos. 

Política de Devolução e Reembolso 

Política de Troca e Devolução 

Termos e Condições Gerais 

Declaração de Responsabilidade 

Declaração de Consentimento para Uso de Imagens 

 

Declaração de Responsabilidade 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tenha se registrado, inscrito e efetuado o pagamento 

para um evento através desse website, é considerada 'participante' e está sujeito aos termos, 

condições e políticas do mesmo aqui descritas. 

 

Entendo que as informações apresentadas nesse evento não têm a intenção e não constituem 

aconselhamento médico. Entendo que é minha responsabilidade consultar um médico antes e 

depois de minha participação nesse evento. Reconheço que estou em boas condições de saúde 

para participar desse evento. Assumo todos os riscos e assumo total responsabilidade; 

renunciando a quaisquer reclamações, conhecidas ou desconhecidas, de perdas ou danos 

pessoais materiais, financeiras e imateriais como incapacidade, doença, morte, perda ou dano 

pessoal ou de propriedade inerentes e/ou de qualquer forma relacionados com minha 

participação nesse evento, ou qualquer desafio mental, emocional ou físico imprevisível, ou 

doença que possa ocorrer como resultado de minha participação nesse evento. Renuncio 
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voluntariamente a qualquer reclamação que possa ter contra o(s) organizador(es) e seus 

sucessores e cessionários, e seus voluntários, instrutores, funcionários, contratados ou agentes, 

qualquer situação adversa, lesão ou dano, físico ou psicológico, que eu possa sofrer como 

resultado da participação nesse evento, incluindo, mas não se limitando a reclamações por 

negligência, negligência grosseira e erros ou omissões na conexão com os serviços prestados 

ou informações recebidas. 

Confirmo que li os Termos e Condições Gerais e o conteúdo dessa Declaração de 

Responsabilidade acima descrito e compreendo plenamente seu conteúdo. Ao realizar minha 

inscrição e a de minha família para um evento através desse website concordo com todos os 

seus termos, condições e políticas. 

Declaração de Consentimento para o Uso de Imagens 

Esta autorização, abrangendo o uso da imagem da Pessoa Fotografada / Filmada é concedida 

gratuitamente, incluindo a licença a terceiros, direta ou indiretamente, e a inserção em 

materiais para toda e qualquer finalidade, seja comercial, publicitária, jornalística, editorial, 

didática e outras que existam ou venham a existir no futuro, para transmissão e/ou distribuição 

em território nacional e internacional, por tempo indeterminado, sem que nada seja 

reivindicado como direitos relacionados à imagem agora autorizada ou a qualquer outra. Ao 

realizar minha inscrição e a de minha família para um evento através desse website concordo 

com todos os seus termos, condições e políticas. 

Acesse abaixo as políticas de compra e venda e de uso de imagem durante e após os eventos. 

Política de Devolução e Reembolso 

Política de Troca e Devolução 

Termos e Condições Gerais 

Declaração de Responsabilidade 

Declaração de Consentimento para Uso de Imagens 

 

 

 

Seu pagamento foi realizado através de transferência bancária?  

Nos envie o comprovante para juntospelasaudeinfo@gmail.com 

Em seguida você receberá o formulário de cadastro que o elege a participar dos sorteios no final do 

evento. 
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RETIRO LARBIRINTO 

 

Declaração de Responsabilidade 

Qualquer pessoa que tenha se registrado, aceito os termos e condições estipuladas para o Retiro 

LARbirinto 2022 em Monte Mor, São Paulo, e efetuado o pagamento do mesmo, é considerada como 

participante e está sujeito aos termos, condições e políticas do Retiro LARbirinto, a partir daqui 

denominado ‘evento’. 

Entendo que as informações apresentadas nesse evento não têm a intenção e não constituem 

aconselhamento médico. Entendo que é minha responsabilidade consultar um médico antes e depois 

de minha participação nesse evento. Reconheço que estou em boas condições de saúde para 

participar desse evento. Assumo todos os riscos e assumo total responsabilidade; renunciando a 

quaisquer reclamações, conhecidas ou desconhecidas, de perdas ou danos pessoais materiais, 

financeiras e imateriais como incapacidade, doença, morte, perda ou dano pessoal ou de 

propriedade inerentes e/ou de qualquer forma relacionados com minha participação nesse evento, 

ou qualquer desafio mental, emocional ou físico imprevisível ou doença que possa ocorrer como 

resultado de minha participação nesse evento. Renuncio voluntariamente a qualquer reclamação 

que possa ter contra o(s) organizador(es) e seus sucessores e cessionários, e seus voluntários, 

instrutores, funcionários, contratados ou agentes, qualquer situação adversa, lesão ou dano, físico ou 

psicológico, que eu possa sofrer como resultado da participação nesse evento, incluindo mas não se 

limitando a reclamações por negligência, negligência grosseira e erros ou omissões na conexão com 

os serviços prestados ou informações recebidas.  

Confirmo que li os Termos e Condições Gerais e o conteúdo dessa Declaração de Responsabilidade 
acima descrito e compreendo plenamente seu conteúdo. Ao realizar minha inscrição e a de minha 
família para um evento através desse website concordo com todos os seus termos, condições e 
políticas. 

Declaração de Consentimento para o Uso de Imagens 

Esta autorização, abrangendo o uso da imagem da Pessoa Fotografada / Filmada é concedida 
gratuitamente, incluindo a licença a terceiros, direta ou indiretamente, e a inserção em materiais 
para toda e qualquer finalidade, seja comercial, publicitária, jornalística, editorial, didática e outras 
que existam ou venham a existir no futuro, para transmissão e/ou distribuição em território nacional 
e internacional, por tempo indeterminado, sem que nada seja reivindicado como direitos 
relacionados à imagem agora autorizada ou a qualquer outra. Ao realizar minha inscrição e a de 
minha família para um evento através desse website concordo com todos os seus termos, condições 
e políticas. 

Acesse abaixo as políticas de compra e venda e de uso de imagem durante e após os eventos. 

Política de Devolução e Reembolso 
Política de Troca e Devolução 

Termos e Condições Gerais 
Declaração de Responsabilidade 

Declaração de Consentimento para Uso de Imagens 
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