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Política de Inscrição Espresso3 Summit – Gamification 
Data de realização: 13 e 14 de Novembro de 2017 
1. Inscrição 

1.1. A inscrição tem validade de três dias úteis, caso não seja confirmado o 
pagamento, é cancelada automaticamente. Uma vez cancelada a reserva e caso 
ainda haja vaga no curso, é possível a inscrição mediante o pagamento no ato. 

1.2. O pagamento da inscrição pode ser feito pela internet, aceitando-se, á vista, 
depósitos, transferências, boleto bancário ou cartões de débito e crédito; a 
prazo, cartões de crédito. Os pagamentos das inscrições por depósitos ou 
transferências só serão confirmados após o envio do comprovante identificados 
para contato@espresso3.com.br. 

1.3. No valor da inscrição está incluso o almoço do primeiro dia. No segundo dia o 
almoço é livre e haverá uma atividade extra na parte da tarde. 

2. Desconto especial 
2.1. Desconto total de 20% para parceiros sobre o valor integral de R$3.000, só será 

aplicado para o seguinte link: 
2.1.1. http://espresso3.com.br/abtd-summit-gamification/ 

2.2. O desconto somente é concedido pelo link acima ou enviado por email. 
2.3. Este desconto será válido até o dia do evento. 
2.4. Todas estas inscrições estão sujeitas a verificação junto aos parceiros. 

2.4.1. Após a verificação será enviado um email para o endereço informado 
para confirmando ou não a inscrição. 

2.4.2. Caso a pessoa inscrita não seja associado aos parceiros sua inscrição e 
participação no evento será condicionada ao pagamento da diferença. A 
diferença não sendo paga até 3 dias úteis antes do evento a inscrição não 
será confirmada e não haverá reembolso dos valores. 

3. Transferência 
3.1. O curso é pessoal e intransferível, destinado exclusivamente ao aluno indicado 

no momento da inscrição. 
3.2. Outra possibilidade é o aluno inscrito optar por converter o valor da inscrição 

em créditos para outros cursos no ano de 2017, mediante disponibilidade.  
3.3. A Coordenação do Espresso3 poderá, a seu exclusivo critério, aceitar a troca de 

alunos (apenas vagas patrocinadas por Pessoa Jurídica), desde que o curso 
esteja integralmente pago e o requerimento seja formulado 7 (sete) dias antes 
do início do curso pela empresa responsável pelo pagamento. 

4. Desistência/Cancelamento 
4.1. Se a desistência for comunicada à Coordenação do Espresso3, por meio de 

mensagem eletrônica para contato@espresso3.com.br, com, pelo menos, 10 
(dez) dias de antecedência da data marcada para o início do curso, o aluno fará 
jus ao reembolso integral do valor pago descontados os encargos 
administrativos, bem como a cobertura de gastos já incorridos e os custos 
operacionais dispensados. 

4.2. Caso o aluno não manifeste, formalmente, sua desistência, sua situação será 
caracterizada como abandono de curso, não permitindo nenhuma devolução 
de qualquer valor já pago nem o cancelamento de cobranças posteriores. 

5. Adiamento e Outras Situações  
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5.1. A Coordenação do Espresso3 se reserva no direito de adiar qualquer curso 
previamente agendado ou marcado, situação na qual os alunos serão 
devidamente avisados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.2. Em casos de cancelamento e/ou atraso ocasionados por caso fortuito ou força 
maior, estará excluída a responsabilidade das realizadoras do curso, não 
cabendo requerimentos a título de reembolso, mantendo-se, entretanto, as 
mesmas condições contratuais para que o aluno frequente o curso adquirido 
em outra data. 
 
 

6. Autorização de uso e imagem e som e voz 

Com o aceite desta política de inscrição, autorizo o uso de minha imagem e som da 
minha voz por mim revelados em depoimento pessoal ou em registro captado 
durante palestra ou apresentação, além de todo e qualquer material entre fotos e 
documentos por mim apresentados, para compor o canal e site do Espresso3.  

A presente autorização abrange os usos acima indicados via televisão (canal aberto 
ou fechado); via internet (sites, YouTube e outros) e via mídias digitais (DVD, pen 
drive, CD, VCD e outros) sem qualquer ônus a Plâncton Filmes, inscrita no 
CNPJ 18.108.202/0001, responsável pelo projeto, que poderá utilizá-los em todo 
território nacional e no exterior.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou 
som de voz, ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 
 
 


