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VALORES, INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 
 
I - VALORES 

1. Os valores do pacote completo, por pessoa, conforme consta do programa, são os 
seguintes:  

 em apartamento DUPLO:  R$ 812,00 (oitocentos e doze reais)                
 em apartamento TRIPLO: R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) 

II � PROCESSO DE INSCRIÇÕES 

2. O processo de inscrições passa pelas seguintes fases: 

 PRÉ-INSCRIÇÕES 
 
2.1. Estará pré-inscrito no evento o borandante que tiver pago o sinal, no valor de $ 200,00 
(duzentos reais) por pessoa. Os primeiros pagantes, até o número estabelecido para 
viabilizar o evento (27), serão considerados padrinhos, conforme estabelecido nas 
Condições Gerais. 
 
2.2. O número da senha para depósito seguirá rigorosamente a ordem cronológica de 
comunicação do interesse, no projeto. 
 

 INSCRIÇÕES 

 

3. As inscrições correm quando, depois do pagamento do sinal, o pré-inscrito preencher e 
enviar o Formulário de Inscrição.  
 

III � PAGAMENTOS 
 
4. Os pagamentos podem ser feitos nas seguintes modalidades: 
 

 UMA PARCELA (DESCONTO - 2%) 
     
APARTAMENTO TOTAL C/DESC (2%) (-) SINAL A PAGAR 

DUPLO 812,00 796,00 200,00 596,00 

TRIPLO 730,00 715,00 200,00 515,00 
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o ATÉ 07/11  
 AP DUPLO   596,00 
 AP TRIPLO   515,00 

 

 DUAS PARCELAS 
 
APARTAMENTO TOTAL (-) SINAL A PAGAR 

DUPLO 812,00 200,00 612,00 

TRIPLO 730,00 200,00 530,00 

 
 APARTAMENTO DUPLO 

o 1ª PARCELA  ATÉ 07/11 306,00 
o 2ª PARCELA   ATÉ 07/12  306,00 

 
 APARTAMENTO TRIPLO 

o 1ª PARCELA  ATÉ 07/11 265,00 
o 2ª PARCELA   ATÉ 07/12  265,00 

 
5. No caso de depósito bancário, para facilitar a identificação dos depositantes, deverá ser 
acrescido, em centavos, o número da SENHA.  
 
 Exemplo: o depositante com a senha 13, que escolhe acomodar-se em apartamento duplo 

com desconto, deverá fazer o depósito no valor de R$ 596,13. 
 
6. Dados da conta bancária para depósito: 
 
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO 
BANCO: 237 � BRADESCO 
AGÊNCIA: 3571-8 
CONTA: 48930-1 
FAVORECIDO: DENILSON GERALDO SAMPAIO REHEM 
CPF: 001337445-15 
 
7. 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.  
 

IV - BÔNUS 

8. Conforme consta do item 7 das Condições Gerais, o borandante participante do projeto 
Caminhada Sauípe, que indicar outras pessoas, terão direito a um bônus  de 5% (cinco 
porcento) sobre o valor por ele pago, referente ao seu pacote, por cada pessoa indicada e 
que efetivamente participe do projeto. 
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9. O pagamento do bônus aos indicantes será efetuado após a conclusão do evento, até o dia 
11/12/2017, preferencialmente através de transferência ou DOC.  

V - PRIORIDADE 

 
10. Os números de inscrição serão ordenados cronologicamente, através de depósito, e 
representarão a ordem de prioridade no atendimento aos participantes, notadamente nos 
itens: 
 
 acomodação nos apartamentos duplos e triplos  
 escolha das poltronas no ônibus 
 

 

VI � DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11. Este documento, a critério da coordenação, poderá ser corrigido ou alterado, desde que 

para melhorar o seu entendimento. 

12. Qualquer dúvida será resolvida pela coordenação do projeto. 

Salvador, 03 de novembro de 2017 

 

Denilson Rehem 

Coordenador  


