TERMO DE USO E PRIVACIDADE
POLÍTICA DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
Nos termos do artigo 473, parágrafo único, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, haverá
devolução do valor integral da taxa de inscrição para os cancelamentos solicitados até sete dias da
data de pagamento.
Considerando o disposto no artigo 389 da Lei n.º 10.406/2002, não haverá devolução do valor da
taxa de inscrição para os cancelamentos solicitados após sete dias da data de pagamento.
O valor correspondente ficará como crédito para o participante, desde que a não participação seja
comunicada à Scot Consultoria até o dia 20 de setembro de 2019. O crédito terá validade de 12
(doze) meses, a partir da notificação, para ser utilizado em outros eventos da Scot Consultoria.
Ocorrendo qualquer evento decorrente de caso fortuito ou força maior, como, por exemplo, greve
ou movimento em setores ou segmentos tidos por essenciais que impeçam a locomoção de pessoas
ou coisas, além de outras hipóteses consideradas como eventos imprevisíveis, poderá ocorrer o
cancelamento do evento a critério exclusivo da Scot Consultoria, hipótese em que não haverá, nos
termos do artigo 393 do Código Civil, direito a qualquer perdas e danos ou cláusula penal.
Em caso de não realização do Evento por parte da Scot Consultoria, será devolvido o valor integral
da taxa de inscrição aos participantes.
A organização do Evento se reserva o direito de alterar, a qualquer momento, sem aviso prévio, a
programação preestabelecida por motivo alheio à sua própria vontade, ficando isenta de qualquer
responsabilidade e não caberá a devolução do valor da taxa de inscrição.
Em caso de alteração na data do Evento, os inscritos serão comunicados.
Para cancelar a inscrição, enviar mensagem para contato@scotconsultoria.com.br ou entre em
contato pelo 17 3343 5111 para demais informações.

PÁG 1

CESSÃO DE USO DE IMAGEM
O participante consente em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, por tempo indeterminado que sua imagem poderá ser captada durante a realização do Evento e autoriza, em caráter
gratuito, a utilização dessas para fins de divulgação do evento em materiais de propaganda.
NOTA FISCAL
A nota fiscal será enviada até 7 dias úteis após do pagamento.
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