TERMO

DE

RESPONSABILIDADE

Estou ciente que o Sistema pelo qual efetuei e concretizei minha solicitação de participação no
evento organizado pela SBOE-Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, é simplesmente o
canal de comunicação pelo qual pude formalmente efetivar meu pedido no referido evento,
concordando e tendo ciência dos termos abaixo:
1. Estou de acordo e ciente dos valores cobrados e taxas de serviços (referente ao evento que
me inscrevi).
2. Conheço e estou de acordo com todos os itens do regulamento incluindo-se aqueles
restritivos a minha participação (caso haja), tais como: idade, condição física, regras de
recebimento ou retirada de kit (por minha pessoa ou por terceiros segundo o regulamento do
evento disponibilizado no site do mesmo ou do Organizador) acatando todas as decisões da
organizadora.
3. Estou ciente que os valores relativos à minha inscrição serão transferidos ao organizador,
podendo tal ato ocorrer antes, durante ou depois da realização do evento, sendo certo que na
hipótese de cancelamento do evento solicitado pela organização, a mesma efetuará o
reembolso do valor investido abatendo o custo dos produtos por mim já recebidos. Não
havendo recebimento dos produtos o valor será integral.
4. Caso o evento passe por um adiamento (prazo máximo de um ano) solicitado pela
organização, não haverá reembolso de inscrição pois o evento irá ocorrer. O comunicado
deverá acontecer até 60 (sessenta) dias do início do mesmo.
5. Em caso de cancelamento do evento (solicitado por minha pessoa) por qualquer razão, não
receberei qualquer tipo de reembolso ou ressarcimento de qualquer valor ou tipo referente a
minha participação ou intenção de participação no referido evento.
6. Declaro que são verdadeiras as informações por mim fornecidas, tanto em meu cadastro,
assim como dos participantes que constam em meu pedido informações estas fornecidas por
mim no ato da inscrição online ou da retirada/recebimento de kit (quando houver).
7. Declaro que participo deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores e patrocinadores.
8. Declaro estar em boa forma física e com saúde perfeita para executar a tarefa que me
proponho.
9. Declaro que, todo material e equipamentos necessários para a realização da tarefa a que me
proponho exceto o kit de participação (descrito nas regras) e do qual estou ciente são de
minha inteira responsabilidade.

10. Autorizo os Organizadores e seus parceiros comerciais a enviar ou compartilhar entre si ou
com terceiros os dados por mim fornecidos por qualquer meio eletrônico ou correspondências
para os endereços por mim fornecidos.
11. Desde já autorizo a utilização de minha imagem, endereços de correspondência eletrônico
ou físico e direitos de arena pelos Organizadores e seus parceiros comerciais para realização,
divulgação e ou veiculação de campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, mídias sociais (Twitter, Facebook, Youtube entre
outros) promoções comerciais, licenciamentos e fotos, e não somente estes a qualquer tempo,
local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no
mercado renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com
materiais de divulgação.
12. Fica expressamente entendido por mim que no caso das informações cedidas por mim no
ato desta solicitação serem utilizadas em qualquer contrato, item de merchandising,
propriedade de arena ou documento envolvido no decorrer de meu cadastro ou solicitação é
de minha exclusiva responsabilidade, a verificação e a correção das informações utilizadas
pelos Organizadores, e seus parceiros comerciais não imputando em momento algum
qualquer responsabilidade por consequências que possam advir destes erros ou omissões da
minha parte.
13. Em momento algum imputarei aos Organizadores, e seus parceiros comerciais qualquer
responsabilidade sobre as informações cedidas e que não cabe a estes, qualquer tipo de
verificação ou acompanhamento destas.
14. Declaro expressamente que em caso de divergência destas informações qualquer correção
é de minha inteira e ampla responsabilidade e será solicitada por escrito no momento via Fale
Conosco do Evento.
15. Caso não haja da minha parte nenhum tipo de comunicado considero as referidas
informações utilizadas como verdadeiras e corretas.
16. Ao concordar com este Termo de Responsabilidade o usuário concorda com O TERMO DE
USO DO SISTEMA e com nossa POLITICA DE PRIVACIDADE que você leu e aprovou no site de
inscrição do evento.

