REGULAMENTO PARA JORNADA TÉCNICA IBGC– JT2017
(EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS)

Este regulamento refere-se à Jornada Técnica a ser realizada pelo IBGC para a Ásia,
em maio/junho de 2017, visitando Singapura de 31 de maio a 02 de junho e Hong
Kong 05 a 07 de junho.
As inscrições serão abertas no dia 28 de outubro de 2016 pelo site do Instituto.
I.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A inscrição será confirmada após o pagamento total do boleto no valor de R$6.500,00
(seis mil e quinhentos reais). Não estão incluídas neste valor passagens aéreas,
hospedagem e alimentação não inclusas no programa. Essas despesas correm por
conta do Jornadeiro.
Se houver desistência ou o não pagamento do boleto até a data estipulada, a inscrição
será cancelada e automaticamente a vaga será disponibilizada para a lista de espera.
O pagamento pode ser parcelado em até 4 parcelas com vencimento em 07/11/16,
05/12/16, 05/01/17 e 06/02/17. Pagamento a vista tem desconto de 3%.
O Jornadeiro declara que tem conhecimento que NÃO HAVERÁ RESTITUIÇÃO
DE VALORES, exceto nos casos previstos no item II - cancelamento.
II.

CANCELAMENTO

Em caso de desistência, o participante poderá solicitar o cancelamento de sua
inscrição e a devolução do valor pago. Para isso deverá comunicar o IBGC pelo e-mail
secretaria@ibgc.org.br (com aviso de recebimento) informando os dados de sua
inscrição (nome e CPF), o motivo da desistência e a opção de devolução conforme
quadro abaixo.
Opções e Valores de Devolução
Data de recebimento
do e-mail de
cancelamento

Nota de Crédito ou Devolução em Dinheiro
Valor retido no IBGC para
utilização em cursos e
eventos por até 12 meses

Valor creditado em até 30 dias
na conta bancária do
CPF/CNPJ que efetuou o
pagamento

Até 10/02/2017

100% do valor pago

90% do valor pago

Até 10/03/2017

90% do valor pago

70% do valor pago

Até 10/04/2017

70% do valor pago

50% do valor pago

Após 10/04/2017

Não haverá restituição do valor pago
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III. Serão abertas 40 vagas para os associados e o critério para inscrição será da
seguinte forma:



Ex jornadeiros – 20 vagas
Demais Associados – 20 vagas

No caso das inscrições serem maiores do que as vagas ofertadas será constituída lista
de espera que será disponibilizada no site do Instituto e os critérios para
preenchimento das vagas seguirá a ordem acima. Caso não haja mais interessados
em lista de espera em uma das categorias acima, poderá ser completado com a outra
categoria até o número final de 40 vagas.
Substituição – Em função do cumprimento dos critérios da lista de espera, não será
aceita a substituição do inscrito por outro participante.
No Show
Se o associado inscrito não comparecer à Jornada Técnica será considerado “no
show”. Neste caso, o IBGC não devolverá o valor pago pela inscrição e não poderá
haver substituição por outra pessoa.
IV . INADIMPLÊNCIA
Caso haja pendências financeiras do associado (ou da organização pagadora) para
com o IBGC, não será permitida a inscrição na Jornada Técnica até que os débitos
sejam quitados. Em caso de dúvidas, contatar financeiro@ibgc.org.br.
V. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
O certificado de participação na Jornada Técnica será emitido e enviado pelo IBGC
após o retorno para todos os participantes.
Associados com 70 anos ou mais
No caso da Jornada Técnica não é válido o critério de desconto para associados com
mais de 70 anos.
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