
TERMO DE INSCRIÇÃO 

 A INSCRIÇÃO NA 7ª CONFERÊNCIA PHYSIO PILATES DARÁ DIREITO A: 

 3 workshops com 2,5 horas de duração cada;

 2 workshops com 2 horas de duração cada;

 2 aulas master com 1 hora de duração cada;

 3 aulas experimentais (playgrounds) com 30 minutos de duração cada;

 1 ingresso para Festa de Confraternização com banda e comidas regionais (bebidas vendidas à parte);

 Descontos especiais para compra de equipamentos e acessórios Physio Pilates durante o evento;

 Certificado

Almoço opcional com buffet livre, 1 bebida não alcoólica e sobremesa (sexta e sábado): R$ 100,00

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 

Após preencher a ficha de inscrição com todos os dados e escolher a forma de pagamento desejada, a central de atendimento 
da 7ª Conferência Physio Pilates entrará em contato com o cliente para confirmar a participação no evento, que estará sujeita à 
confirmação de pagamento e disponibilidade de vagas. Caso não seja identificado o pagamento no prazo de até 01 dia útil, a 
inscrição será automaticamente cancelada.  

Importante: apenas o envio da ficha de inscrição não garante a participação no evento. 

Após a divulgação da grade oficial dos workshops e aulas do evento, os clientes com inscrição confirmada receberão login e 
senha de acesso para escolha das atividades de seu interesse. A confirmação de inscrição no evento não garante disponibilidade 
de vagas em todas as atividades oferecidas.  

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO: 

A Physio Pilates se reserva ao direito de cancelar o evento ou alguma de suas atividades até 30 dias antes do início do mesmo, 
caso não venha a atingir o número mínimo de inscrições para a realização do evento ou em casos de força maior. No caso de 
cancelamento do evento, serão reembolsados aos inscritos os valores pagos à Physio Pilates pela inscrição.  

Caso haja desistência de participação do cliente nas atividades do evento, este deverá solicitar o cancelamento da inscrição 
através do e-mail conferencia@physiopilates.com. Sobre este cancelamento será cobrada/retida uma taxa de acordo com os 
prazos de solicitação estabelecidos abaixo:  

 Até 15/03/2019 - taxa de 10% sobre o valor total da inscrição + 10% do valor total da hospedagem, se for o caso;

 Até 20/05/2019 - taxa de 25% sobre o valor total da inscrição + 10% do valor total da hospedagem, se for o caso;

 Até 10/07/2019 - taxa de 50% sobre o valor total da inscrição + 25% do valor total da hospedagem, se for o caso;

 Até 12/08/2019 - taxa de 75% sobre o valor total da inscrição + 50% do valor total da hospedagem, se for o caso;

 A partir de 13/08/2019 - taxa de 100% sobre o valor total da inscrição + 100% do valor total da hospedagem, se for o
caso.

O cancelamento da inscrição será feito em até 15 dias após recebimento da solicitação de cancelamento do cliente, com todas 
as informações bancárias do cliente completas, para fins de reembolso.  

Caso o pagamento da referida inscrição tenha sido efetuado através de cartão de crédito ou débito, o prazo de devolução será 
fixado segundo as políticas da administradora do cartão correspondente.  

Importante: o não comparecimento ao evento não dá direito a restituição ou sustação de parcelas de pagamentos a vencer. 

Madson
Riscado


