REGULAMENTO GERAL
- As inscrições para o 12ºFórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança deverão ser feitas até o dia
06/06/2019. Só terão acesso ao evento as pessoas devidamente inscritas até o referido prazo.
- A inscrição para o evento é pessoal e intransferível.
- Serão aceitas substituições, desde que informadas à organização do evento com antecedência de 5 (cinco) dias.
Para isso, será necessário o envio da ficha da inscrição atualizada com os dados do substituto.
- Em caso de cancelamento da inscrição, o valor não será reembolsado.
- Para confirmar a inscrição, envie o empenho ou comprovante de pagamento, com nome e telefone do contato,
para o e-mail evento@editoraforum.com.br. A inscrição não será efetivada caso o empenho ou o comprovante não
sejam encaminhados.
- Caso não receba a confirmação de sua inscrição no evento, favor entrar em contato pelo telefone (31) 3614-1026
ou pelo WhatsApp (31) 99981-3473.
- A organização reserva-se o direito de cancelar o evento diante de impedimentos operacionais ou de um número
de inscritos inferior ao mínimo necessário. Neste caso, o valor da inscrição será devolvido integralmente aos
participantes. Salienta-se que as despesas com passagem, hospedagem e demais gastos não serão ressarcidos por
parte da organização.
- A FÓRUM não poderá ser responsabilizada na hipótese de casos fortuitos ou força maior que envolvam os
palestrantes anunciados, impedindo-os de transmitir o conteúdo nas datas e horários previstos bem como toda e
qualquer situação imprevista que impeça as condições de realização do evento.
- A Editora FÓRUM concederá a qualquer interessado o desconto de 10% (dez por cento) nas inscrições do
12ºFórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança realizadas até 05/05/2019.
- Será concedido também um desconto de 10% (dez por cento) aos interessados que já participaram de um dos
seguintes eventos: 1º Fórum Brasileiro de Governança e Compliance; 11º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção
ou XVII Fórum Brasileiro de Contratação & Gestão Pública, independente da data de inscrição. Ressalta-se que em
caso de participação em mais de um dos referidos eventos, o desconto não ultrapassará de 10% (dez por cento).
- As promoções são cumulativas, portanto os interessados que já participaram de um dos eventos citados acima e
que façam a inscrição até 05/05/2019 receberão 20% (vinte por cento) de desconto no valor da inscrição. Se o
participante de um dos eventos fizer a inscrição a partir de 06/05/2019, terá somente 10% (dez por cento) de
desconto.
- A cada 5 (cinco) inscrições feitas pela Instituição Pública/Privada, ganha-se a 6ª (sexta) inscrição como cortesia.
- As promoções citadas acima são cumulativas.

