REGULAMENTO E POLÍTICA DE CANCELAMENTO
DO VI FÓRUM JURÍDICO DA SAÚDE NA BAHIA

REGULAMENTO



Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos ou deixados no interior do fórum e
no local do evento;



Todos os palestrantes estão confirmados, porém, havendo necessidade, a programação
poderá ser alterada sem aviso prévio diante da impossibilidade do comparecimento dos
conferencistas;



Todos os participantes devem conferir, ao assinar a lista de presença, se o e-mail
cadastrado está correto;



Para ter direito ao certificado é indispensável o comparecimento ao evento com 75% de
frequência. O certificado será liberado após o preenchimento da ficha de avaliação do
evento, que será enviada para o e-mail do participante;



A inscrição não inclui almoço e nem estacionamento;



O ambiente é climatizado, portanto, sugerimos levar agasalho;



Os casos omissos ou as dúvidas oriundas deste regimento serão dirimidas pela comissão
organizadora.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO



Em caso de substituição do participante, comunicar antes da data do evento;



Para cancelamentos recebidos por escrito até sete (7) dias úteis antes do evento, o
participante receberá cem por cento (100%) do valor pago;



Os organizadores não são responsáveis por perdas e danos causados por substituição,
alteração, mudança de data, postergação ou cancelamento de um evento. E, também,
não assumirá nenhuma responsabilidade se o evento for alterado, re-agendado,
postergado ou cancelado devido a motivos de força maior, não previstos ou qualquer
outro acontecimento que torne a sua realização imprudente, ilegal, impraticável ou
impossível;
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Palestrantes e tópicos deste evento foram confirmados até o momento da publicação
da programação, entretanto, por circunstâncias que fogem ao controle da empresa
organizadora, é possível que haja alguma substituição, alteração ou cancelamento de
palestrantes e/ou tópicos. Caso seja necessário, o Sindhosba reserva-se o direito de
alterar ou modificar os palestrantes e/ou tópicos anunciados. Qualquer substituição ou
alteração será informada no nosso site assim que possível.

