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23 a 25 de setembro de 2022 

 
 

VALORES, INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 
 
 

De conformidade com o item 9 das Condições Gerais, este documento contém as 
informações relativas a valores, inscrições e pagamentos, aplicáveis à Caminhada Taipu de 
Fora. 
 
I – VALORES 
 
1. O valor do pacote, por pessoa, é o seguinte: 
 
 Acomodação em quarto duplo  R$ 994,00  
 Acomodação em quarto triplo:   R$ 939,00 
 Acomodação em quarto quádruplo R$ 912,00  
 
 
II – INSCRIÇÕES 
 
2. As inscrições serão feitas da seguinte forma: 
 
2.1. Preenchimento e envio da Ficha de Inscrição, que está disponível no site. Existem dois tipos de 
Ficha de Inscrição: 
 

2.1.1. Borandantes  
 

a) Preencher e enviar, exclusivamente, os dados relativos ao evento 
b) Se houver alguma alteração dos dados cadastrais pessoais, isso pode ser informado 

no campo apropriado 
 

2.1.2. Novatos (que estão participando de um evento do Borandar pela primeira vez) 
 

a) Os novatos deverão preencher a Ficha de Inscrição completa, considerando os dados 
pessoais e os relativos à presente caminhada. 
 

3. Serão considerados INSCRITOS os participantes que enviarem as suas Fichas de Inscrição, e 
tiverem efetuado o pagamento da 1ª parcela. 
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III – PAGAMENTOS 
 
4. Os participantes poderão fazer o pagamento do valor total, em até duas parcelas iguais, 
da seguinte forma:  
 

 1ª parcela, 50%, quando da inscrição 
 2ª parcela, 50%, até o dia 16 de setembro 

 
5. Os pagamentos deverão ser efetivados utilizando-se o número da senha , através de 

transferência bancária, depósito ou PIX, obedecendo o seguinte: 
 

 1ª PARCELA – quando for recebida, pela coordenação, a Ficha de Inscrição devidamente 
preenchida, e paga a 1ª parcela (50%), será enviada uma mensagem informando o número de 
inscrição do participante, o qual definirá a ordem de prioridade no atendimento aos 
participantes do evento, como por exemplo: escolha antecipada dos assentos no ônibus e 
acomodação nos quartos duplos, triplos e quádruplos. 
  

 2ª PARCELA – até o dia 16/09/2022  
 
 
6. Para facilitar a identificação dos depositantes, deverá ser acrescido, em centavos, ao 
valor a ser pago e o número da SENHA para depósito. Por exemplo, um participante que já 
tenha sua senha e o valor da parcela a ser paga, deve proceder da seguinte forma: 
 

 Valor da parcela: R$ 100,00 
 Número da senha: 22 
 Valor do depósito: R$ 100,22. 

 
7. Dados para depósitos bancários:  
 

BANCO: 237 - BRADESCO  
AGÊNCIA: 3571-8  
CONTA: 48930-1  
FAVORECIDO: DENILSON GERALDO SAMPAIO REHEM  
CPF: 001.337.445-15  
PIX: CPF  
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8. Conforme estabelecido no item 9 das Condições Gerais, a ordem de prioridade para a 
hospedagem, lugares no ônibus, distribuição das camisas, etc., obedecerá rigorosamente a 
ordem de inscrição. 
 
Salvador, 15 de agosto de 2022 
 
Denilson Rehem 
Coordenador 
 


