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1. Sobre o evento
Promovido a cada dois anos, o evento se propõe a colocar em debate temas de gestão,
além das melhores práticas e estratégias de melhorias da qualidade e de aumento da
competitividade para que as organizações enfrentem com sucesso o mercado.

2. Inscrições
As inscrições para o 8º GESCON poderão ser realizadas somente pela internet no site:
eventos.sescon.org.br/hotsite/8gescon, sendo opcional a forma de pagamento por meio de
boleto bancário à vista, com vencimento 48h após a emissão ou cartão de crédito
“AMEX”, “ AURA”, “ELO”, “ VISA”, “MASTERCARD”, dividido em 3x sem juros.
Incluso:

Coquetel

de

abertura,

welcome

coffee,

coffee

break,

acesso

geral

às

palestras/painéis, feira de negócios, material de apoio, tradução simultânea e certificado.

3. Reservas
No preenchimento da FICHA DE RESERVA é imprescindível um e-mail válido para o envio
de informações posteriores. O domínio sescon.org.br, deverá estar desbloqueado na
ferramenta de AntiSpam.
Todos os avisos e documentos abaixo serão encaminhados por e-mail:
i.

Confirmação de pré-reserva;

ii.

Confirmação de inscrição – que será enviada após conclusão do pagamento;

iii.

Boleto bancário;

iv.

Certificado de participação.

É indispensável que o endereço na ficha de reserva seja preenchido corretamente e com
todos os dados exigidos pelo Correio (logradouro, número, complemento, bairro, CEP,
estado e cidade).

4. Formas de pagamento
i.

CARTÃO “AMEX”, “ AURA”, “ELO”, “ VISA”, “MASTERCARD, parcelamento em até
03 vezes sem juros;
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ii.

BOLETO BANCÁRIO, com o vencimento após 02 (dois) dias da data do
preenchimento da ficha de pré-reserva. O pagamento não efetuado até a data do
vencimento implicará no CANCELAMENTO AUTOMÁTICO da pré-reserva.

5. Procedimento para cancelamento de compra
O cancelamento de compras finalizadas e|ou devolução do valor investido é permitido com
até 07 (sete) dias úteis que antecedem a data programada para o evento. Este
procedimento deverá ser efetuado por meio de envio de SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ao
e-mail gescon@sescon.org.br, com os seguintes dados:
i.

Dados bancários (banco, agência, conta corrente, favorecido, CNPJ ou CPF);

ii.

Telefone para contato;

iii.

Motivo do cancelamento;

OBS: É reservado ao SESCON-SP o prazo de 20 (vinte) dias úteis para depósito do valor
referido em conta informada no ato do cancelamento.
O cancelamento de passagens e hotéis é responsabilidade exclusiva do participante.

6. Alteração de participantes
A alteração de participantes é permitida somente 7 (sete) dias úteis que antecedem a data
programada para o evento. Este procedimento deverá ser solicitado pelo e-mail
gescon@sescon.org.br, com as seguintes informações:
i.

Nome completo e CPF do participante;

ii.

CNPJ e razão social da empresa.

7. Em caso de não comparecimento
O não comparecimento ao evento isenta, automaticamente, o SESCON-SP a qualquer direito
à reembolso de valores.

8. Divulgação de dados cadastrais
O aceite deste termo autoriza o SESCON-SP a armazenar e divulgar os dados contidos na
ficha de pré-reserva, como divulgação da base de dados das inscrições aos patrocinadores
do evento, que poderão enviar comunicações de marketing de acordo com a política de
privacidade do patrocinador.
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9. Termos e condições de fotos e vídeos no local
Eu concedo ao SESCON-SP, o direito de fazer fotos e vídeos meus durante o 8º GESCON.
Eu concedo ao SESCON-SP o direito global de usar, copiar, distribuir, exibir, transmitir,
apresentar e publicar fotos | vídeos de minha pessoa em qualquer mídia, com ou sem meu
nome, impressa ou digital.
O SESCON-SP pode usar as fotos e vídeos pra qualquer fim legal, incluindo, mas não
limitando a publicidade, marketing ou propaganda, sem a obrigação de me recompensar.
Eu concordo que o SESCON-SP é dono exclusivo dos direitos autorais dessas fotos e vídeos.
A divulgação de fotos, vídeos e transmissão ao vivo de palestras e/ou painéis apresentados
no evento são terminantemente proibidos sem o consentimento por escrito por parte do
SESCON-SP.

10. Termos e aceitação de rede sem fio no local
Caso uma conexão de internet seja oferecida no local, ela será destinada somente aos
participantes do 8º GESCON.

Acesso ou uso não autorizado pode resultar no cancelamento do seu acesso, ação
disciplinar e/ou penalidade civil ou criminal. Em extensão permitida por lei, o seu uso pode
ser monitorado. Ao utilizar a conexão de internet, você concorda com o seguinte:
“A conexão de internet é oferecida em uma base ‘tal como se apresenta’, e o SESCON-SP
não é responsável por nenhuma perda ou dano de qualquer tipo que possa decorrer do
uso dessa conexão.”.
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