INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


















Ao informar seus dados, você está efetuando uma pré-inscrição em nosso treinamento, assumindo um
compromisso com a reserva de vaga (s);
A vaga SOMENTE será confirmada após recebimento da Ficha de Inscrição com TODOS os campos
preenchidos e o devido pagamento antecipado (2 dias úteis), que pode ser efetuado em espécie,
depósito bancário ou cheque (sujeito a compensação bancária);
Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra;
A QUALYNORTE não fornece reembolso para cancelamentos;
Para cancelamentos recebidos até três (3) dias antes do evento, você receberá 100% de crédito para
uso em outro evento da QUALYNORTE pelo período de um ano da data do cancelamento. Para
cancelamentos recebidos com menos de três (3) dias antes do evento não haverá créditos;
No caso da QUALYNORTE cancelar a realização do evento, todos os pagamentos serão convertidos em
créditos para futuros eventos da QUALYNORTE. O crédito estará disponível por até um ano da data do
cancelamento;
No caso da QUALYNORTE postergar o evento, pagamentos serão transferidos para a nova data. Se
você não puder participar do evento nesta nova data receberá 100% de crédito para uso em outro
evento da QUALYNORTE pelo período de um ano da data do cancelamento. Não haverá reembolsos
para cancelamentos ou adiamentos;
A QUALYNORTE não é responsável por perdas e danos causados por substituição, alteração, mudança
de data, postergação ou cancelamento de um evento;
A QUALYNORTE não irá assumir nenhuma responsabilidade se o evento for alterado, re-agendado,
postergado ou cancelado devido a motivos de força maior não previsto ou qualquer outro
acontecimento que torne a sua realização, imprudente, ilegal, impraticável ou impossível. Estes motivos
incluem, mas não estão limitados a: Restrições governamentais e/ou regulamentais, guerra ou ameaça
de guerra, terrorismo ou ameaça de terrorismo, desastres, desordem civil, distúrbios e/ou greves,
restrições, suspensões e/ou restrições de transporte público ou qualquer outra emergência;
Por favor, note que os palestrantes e tópicos dos eventos são confirmados no momento da publicação,
entretanto, circunstancias que fogem do controle da empresa organizadora podem levar a
substituições, alterações ou cancelamentos de palestrantes e tópicos. Caso seja necessário, a
QUALYNORTE se reserva o direito de alterar ou modificar os palestrantes e/ou tópicos anunciados.
Qualquer substituição ou alteração será informada no nosso site assim que possível;
Todos os cursos realizados nas dependências da Qualynorte incluem: Material Didático e Coffee-Break.

Autorizamos a execução dos serviços de acordo com todas as condições acima citadas.
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