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2ª CAMINHADA SAUÍPE 
22 a 24 de março de 2019 

 
 
 

 
REGULAMENTO 

 
 
Conforme estabelecido nos itens 8 e 17 das Condições Gerais, este Regulamento 
complementa os dados necessárias para o êxito do projeto 2ª Caminhada Sauípe. 
 
I � PROCESSO DE INSCRIÇÕES  
 
1. As inscrições serão feitas em 3 etapas: 
 
a) Interessados  

São considerados interessados aqueles que registrarem o seu interesse no projeto. O 
número de cadastro dos interessados (senha para depósito) obedece a ordem 
cronológica, cujos valores, em dois dígitos, deverão ser utilizados como senha para 
depósito 
 

b) Pré-inscritos 
São considerados pré-inscritos os interessados que preencherem a Ficha de Inscrição 
(borandantes) ou as Fichas de Cadastro e de Inscrição (novos participantes, ainda não 
cadastrados) 
 

c) Inscritos 
São considerados inscritos, os pré-inscritos que efetuarem o pagamento da 1ª parcela 
(sinal). O número de inscrição será baseado na ordem cronológica do depósito do sinal.  

 
2. Os números de inscrição, representarão a ordem de prioridade no atendimento aos 
participantes, notadamente no que se refere a:  
 

 acomodação nos apartamentos  
 escolha das poltronas no ônibus  
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II � PAGAMENTOS 
  
3. Os pagamentos deverão ser feitos através de depósito bancário, obedecendo os 
seguintes prazos: 

 
 1ª PARCELA (SINAL) � à vista 

O sinal será no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)  
 
 2ª PARCELA � 15 de fevereiro  

Do valor total, deve ser abatido o valor do sinal pago, e dividido o resultado por 2 
  
 3ª PARCELA � 12 de março  

Mesmo procedimento previsto para o pagamento da 2ª parcela. 
 
4. Os participantes que optarem por pagamentos à vista, terão o desconto de 5% (cinco por 
cento). 
 

4.1. Como ainda não estão definidos os valores do pacote, esse desconto será feito em 
duas etapas: 

 
 No pagamento do sinal 
 No pagamento do complemento, a ser realizado em até 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da divulgação dos valores definitivos. 
 
5. Os depósitos serão feitos na conta bancária conforme dados abaixo  
 
BANCO: 237 - BRADESCO  
AGÊNCIA: 3571-8  
CONTA: 48930-1  
FAVORECIDO: DENILSON GERALDO SAMPAIO REHEM  
CPF: 001337445-15  
 
6. Para facilitar a identificação dos depositantes, deverá ser acrescido, em centavos, o 
número da SENHA.  
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III - BÔNUS  
 
7. Os borandantes, participantes deste 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.  
 
8. O pagamento do bônus aos indicantes será efetuado após a conclusão do evento, tendo 
como limite o dia 29 de março, através de transferência bancária.  
 
VI - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9. Assim que sejam definidos os valores, serão incluídos neste regulamento, através de 
anexo. 
 
10. A acomodação no hotel ou pousada será em apartamento duplo ou triplo 
 
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, 16 de março de 2019  
 
Denilson Rehem  
Coordenador 
 
  



grupo borandar 
 

 
ANEXO 

 
VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
 
1. Os participantes do projeto ficarão hospedados em Apartamento Standard, 

equipado com ar-condicionado, frigobar, TV e varanda.  

2. Os valores, por pessoa, são os seguintes: 
 Acomodação em apartamento duplo: R$ 858,00 
 Acomodação em apartamento triplo:  R$ 796,00 
 
3. Os participantes já inscritos farão o pagamento do saldo em duas parcelas, da 
seguinte forma: 
 
APARTAMENTO DUPLO 

Valor total:    858,00 
(-) Sinal:          200,00 
Sub-total:    658,00 
2ª parcela - 15/02   329,00 
3ª parcela � 12/03   329,00 

 
APARTAMENTO TRIPLO 

Valor total:    796,00 
(-) Sinal:          200,00 
Sub-total:    596,00 
2ª parcela - 15/02   298,00 
3ª parcela � 12/03   298,00 

 
 
 
Salvador, 06 de fevereiro de 2019 
 
 
Denilson Rehem 
Coordenador 


