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2ª CAMINHADA CACHOEIRA 

27 a 29 de julho de 2018 
 
 

REGULAMENTO 
 
Conforme previsto no item 14 das Condições Gerais, este Regulamento 
complementa as instruções necessárias para o êxito do projeto 2ª Caminhada 
Cachoeira. 
 
I - VALORES  
 
1. Os valores do pacote completo, por pessoa, conforme consta do programa, 

são os seguintes:  
 

 hospedagem em apartamento DUPLO: R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 
reais) 

 hospedagem em apartamento TRIPLO: R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) 
 
 
II - INSCRIÇÕES  
 
2. As inscrições serão feitas através de duas modalidades: 
  
 CADASTRADOS (BORANDANTES) 

 preencher e enviar à coordenação, o formulário de inscrição 
 receber o seu número de SENHA 
 efetuar o pagamento do sinal  

 
 NÃO CADASTRADOS 

 preencher e enviar à coordenação os Formulário de Cadastro e de 
Inscrição   

 receber o número de SENHA individual 
 efetuar o pagamento do sinal  
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3. Os números de inscrição, que obedecem rigorosamente a ordem de 
pagamento do sinal, representarão a ordem de prioridade no atendimento aos 
participantes, notadamente nos itens:  
 
 acomodação nos apartamentos  
 escolha das poltronas no ônibus  
 
III � PAGAMENTOS 
  
4. Os pagamentos deverão ser feitos através de depósito bancário, 
obedecendo os seguintes prazos: 
 
 1ª PARCELA (SINAL) � 12 de junho (45 dias) 
O sinal será no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)  
 
 2ª PARCELA � 22 de junho (35 dias) 
Do valor total, abater o valor do sinal pago e dividir o resultado por 2 
  
 3ª PARCELA � 17 de julho (10 dias) 
Mesmo procedimento previsto para o pagamento da 2ª parcela. 
 
5. Para facilitar a identificação dos depositantes, deverá ser acrescido, em 
centavos, o número da SENHA.  
 
6. Dados da conta bancária para depósito:  
 
BANCO: 237 - BRADESCO  
AGÊNCIA: 3571-8  
CONTA: 48930-1  
FAVORECIDO: DENILSON GERALDO SAMPAIO REHEM  
CPF: 001337445-15  

 
IV - BÔNUS  
 
7. Conforme consta do item 7 das Condições Gerais, os borandantes 
participantes do projeto, que indicarem outras pessoas, terão direito a um 
bônus de 5% (cinco porcento) sobre o valor referente ao seu pacote, por cada 
pessoa indicada e que efetivamente participe do projeto.  
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8. O pagamento do bônus aos indicantes será efetuado após a conclusão do 
evento, até o dia 6 de agosto, preferencialmente através de transferência ou 
DOC.  
 
VI - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9. Este documento, a critério da coordenação, poderá ser corrigido ou 
alterado, desde que para melhorar o seu entendimento. 
  
10. Qualquer dúvida será resolvida pela coordenação do projeto.  
 
 
Salvador, 03 de junho de 2018  
 
 
Denilson Rehem  
Coordenador 
 


