
4ª CAMINHADA RIO A RIO 

 
CONDIÇÕES GERAIS  
 
1. As presentes Condições Gerais são aplicáveis ao projeto 4ª CAMINHADA RIO A RIO, 
que será realizado no período de 10 a 12 de março de 2017, nos municípios de Camaçari e 
Mata de São João, Bahia, consistindo, basicamente, nos itens a seguir. 

I - PARTICIPANTES 

2. Os participantes do evento serão classificados nas seguintes categorias:  

 CAMINHANTES  
 ACOMPANHANTES 

2.1. Não serão aceitos, como CAMINHANTES, menores de 14 anos. 

II - PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

3. A programação do evento será divulgada e atualizada no site www.borandar.com.br. 

4. Objetivando a melhoria, ou atendimento a motivo superveniente, ajustes na programação 
poderão ser feitos pela coordenação, sendo os mesmos comunicados aos participantes com a 
brevidade possível. 

III - PACOTE / VALORES / PAGAMENTO 

5. O pacote completo inclui os seguintes itens: 

 Transporte em ônibus executivo, com ar condicionado, sanitário e água mineral  
 Hospedagem (2 diárias), em chalé/apartamento duplo ou triplo, com ar condicionado, incluído o café da manhã  
 2 (duas) refeições (jantar) 
 1 (uma) camisa 
 3 (três) barrinhas de cereais 
 2 (duas) garrafas de água mineral (500ml) 

6. Os valores do pacote completo, por pessoa, são os seguintes:  

 Em apartamento duplo: R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais)                    
 Em apartamento triplo: R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) 

7. Os pagamentos poderão ser feitos através das seguintes modalidades: 
 PAGSEGURO (CARTÕES DE CRÉDITO) 

o Sem juros, em até 3 vezes 
o Com juros do cartão, em até 12 vezes 

 DEPÓSITO BANCÁRIO, com desconto de 5%, desde que efetuado até o dia 17 de 
fevereiro de 2017 

o Apartamento duplo: R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) 
o Apto triplo: R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) 

 



8. No caso de depósito bancário, para facilitar a identificação dos depositantes, deverá ser 
acrescido, em centavos, o número equivalente à SENHA para depósito. Exemplo: o 
depositante com a senha 13 e que escolheu acomodar-se em apartamento duplo com 
desconto, deverá fazer o depósito no valor de R$ 699,13. 
 
8.1. O número de senha corresponderá à ordem cronológica de manifestação de INTERESSE 
em participar do projeto. 
 
8.2. Os pagamentos de valores referentes a mais de um participante (casal por exemplo), 
poderão ser feitos num único depósito, com a utilização da SENHA de menor valor entre os 
integrantes do grupo.  
 
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO 
BANCO: 237 � BRADESCO 
AGÊNCIA: 3571-8 
CONTA: 48930-1 
FAVORECIDO: DENILSON GERALDO SAMPAIO REHEM 
CPF: 001337445-15 

IV � PROCESSO DE INSCRIÇÕES  

9. O processo de inscrições passa pelas seguintes fases: 

1) INTERESSADOS 
Aqueles que registrarem o seu interesse em participar do projeto. 
 
2) INSCRITOS 
Aqueles que preencherem e enviarem a Ficha de Inscrição, e efetuarem o seu pagamento. 

V - PRIORIDADE 

11. O número de INSCRIÇÃO será determinante para o estabelecimento de prioridades a 
serem obedecidas pela coordenação, a exemplo de: 

 escolha dos assentos no ônibus 
 acomodação nos apartamentos do hotel (duplos e triplos) 

VI - VIABILIZAÇÃO DO PROJETO 

12. O projeto está formatado para um grupo com 42 participantes, e será realizado, desde 
que atinja, no mínimo, 32 (trinta e dois) inscritos no pacote completo. 

13. A critério da coordenação, não sendo atingido o número mínimo fixado no item anterior, 
objetivando viabilizar a realização do projeto, poderão ser propostos pela coordenação novos 
valores, decorrentes de remanejamentos na planilha de custos, os quais serão submetidos à 
aprovação prévia por todos os INSCRITOS. 

VII - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

14. Cada participante, na categoria CAMINHANTE, assume toda e qualquer responsabilidade 
quanto a possíveis consequências pelo esforço físico a ser despendido. O ato da INSCRIÇÃO 



significará que o inscrito conhece e ratifica a sua concordância,  com o Termo de 
Responsabilidade divulgado no site do Borandar. 

DESISTÊNCIA  

15. Os INSCRITOS terão o prazo até o dia 27 de fevereiro de 2016,  para solicitar a sua 
desistência, sem qualquer ônus. O depósito em conta corrente do desistente ocorrerá em até 
2 (dois) dias úteis do pedido. 

16. A partir 28 de fevereiro de 2017, outras desistências serão possíveis, cumpridas as 
seguintes condições: 
 retenção de 15% (quinze por cento) dos pagamentos já efetuados; 
 substituição do desistente por outra pessoa.  

Salvador, 13 de fevereiro de 2017 

Denilson Rehem 
Coordenador 
 


