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CAMINHADA SAUÍPE 
24 a 26 de novembro de 2017 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
1. As presentes Condições Gerais são aplicáveis ao projeto CAMINHADA SAUÍPE, a ser realizads no 
período de 24 a 26 de novembro de 2017, em Imbassaí e Sauípe de Dentro, município de Mata de 
São João, Bahia, consistindo, basicamente, nos itens a seguir. 

I - VIABILIZAÇÃO DO PROJETO 

2. O projeto está formatado financeiramente para um grupo com 42 participantes, e será realizado, 
desde que atinja, no mínimo, 27 (vinte e sete) Pré-Inscritos. 

3. Serão considerados Pré-Inscritos os Interessados que fizerem depósito de sinal, em valor 
estabelecido pela coordenação.  

4. Os Pré-Inscritos que, através do pagamento de sinal, viabilizarem financeiramente o projeto, serão 
considerados seus padrinhos, somente tendo direito a devolução do sinal se, com a sua saída,   o 
número de participantes não for inferior ao mínimo exigido para a viabilização do projeto.  

5. A critério da coordenação, não atingido o número mínimo de Pré-Inscritos, o projeto poderá ser 
cancelado, ou ter a sua formatação modificada, adequando-a ao número de Pré-Inscritos alcançado. 

6. Somente depois de constatada a viabilidade financeira do projeto serão iniciadas as tarefas 
pertinentes junto aos prestadores de serviços. Isso vai provocar um encolhimento dos prazos para a 
realização das tarefas, o que demandará uma agilidade muito maior por parte dos participantes, 
visitando diariamente seus e-mails e dando os retornos necessários à coordenação. 

II - PARTICIPANTES 

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

 CAMINHANTES  
 ACOMPANHANTES 

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

III - PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

9. A programação e demais informações do evento serão divulgadas e atualizadas no site 
www.borandar.com.br. 

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

IV - PACOTE  

11. O pacote completo inclui, no mínimo, os seguintes itens: 

 Transporte em ônibus executivo, com ar condicionado, sanitário e água mineral  
 Hospedagem (2 diárias), em apartamento duplo ou triplo, com ar condicionado, incluído o café da 

manhã 
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 2 (duas) refeições (jantar) 
 1 (uma) camisa da caminhada 
 3 (três) barrinhas de cereais 
 2 (duas) garrafas de água mineral (500ml) 

V - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

12. Cada participante, na categoria CAMINHANTE, assume toda e qualquer responsabilidade quanto a 
possíveis consequências pelo esforço físico a ser despendido, conforme o Termo de Responsabilidade 
divulgado no site. Quem preencher o formulário de PRÉ=INSCRIÇÃO estará implícita a concordância  
com o Termo de Responsabilidade constante do site. 

13. Obviamente, não será exigida dos ACOMPANHANTES a sua concordância com o Termo de 
Responsabilidade. 

VI - DESISTÊNCIA / DEVOLUÇÃO 

14. O participante INSCRITO, exceto os padrinhos, que tiver feito o seu pagamento através de 
depósito bancário, terá o prazo até o dia 04/11, para solicitar a sua desistência, sem qualquer ônus.  

15. A devolução através de depósito em conta corrente do desistente ocorrerá em até 2 (dois) dias 
úteis do respectivo pedido. 

16. Nos dias 05/11 a 10/11, só será possível a desistência com a retenção de 15% (quinze por cento) 
do valor bruto relativo já pago. 
 
17. A partir do dia 11/11, a desistência só será possível se atendidas as seguintes condições: 
 
 retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago 
 substituição do desistente por outra pessoa, por ele indicada  

18. A devolução relativa à desistência, conforme previsto no item 15, será feita após concluído o 
evento, até o dia 02/12.  

19. A devolução relativa a pagamentos efetuados através do PAGSEGURO/CARTÕES DE CRÉDITO, 
será de acordo com os regulamentos das respectivas empresas. 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

20. Os valores do pacote, o processo de inscrições, as modalidades de pagamento e bônus serão 
detalhados  no documento VALORES, INSCRIÇÕES E  PAGAMENTOS, a ser divulgado no site.  

21. Este documento, a critério da coordenação, poderá ser corrigido ou alterado, desde que para 

melhorar o seu entendimento. 

22. Qualquer dúvida será resolvida pela coordenação do projeto. 

Salvador, 29 de outubro de 2017 

Denilson Rehem 
Coordenador 
 
 


