Included:
• Participation in the Congress;
• Digital access to abstracts;
• Official event schedule;
• Coffee Breaks.
Cancellation and Refund Policy
Only returns requested by August 30 will be accepted, which should be sent to
inscricao.icbc@gmail.com. Returns will only be made 10 days after the event (20% of the
registration fee paid).
Caravans
Special discounts for caravans:
Up to 20 subscribers (minimum 10 subscribers)

10% discount + 1 free registration

Over 20 subscribers

15% discount + 1 free registration

The caravan can have participants from any category of registration.
How to register the caravan:
The method is very simple, but the Coordinator's role in guiding the group is fundamental.
Instruct the group to access our website and register. Coordinator of the caravan must
also register.
Disregard the payment guidelines on the website.
Collect the registration fee of each member, applying the discount according to the rules
described above. The registration fee must obey the due date of the table of values and
not the registration date.
Make a single identified deposit for the total amount of registration.
Send a list in Microsoft Office Excel with the contact details of the Coordinator (a) of the
caravan, the data of each member (full name, email, category) and copy of the bank
deposit slip to inscricao.icbc@gmail.com .
Deadline for caravan registration: 09/30/2020.
Formas de Pagamento
• Bancário Bank slip
The deadline for clearing payments made by bank slip will be up to 14 days.
• Credit card
The charge of interest is the responsibility of the credit card operator, we split up to 3
times
• Effort

Está incluso:
•
•
•
•

Participação no Congresso;
Acesso digital aos resumos;
Programação oficial do evento;
Coffee Breaks.

Política de Cancelamento e de Reembolso
Somente serão aceitas devoluções solicitadas até o dia 30 de agosto, que deverão ser
enviadas para inscricao.icbc@gmail.com. As devoluções só serão feitas 10 dias após
o evento (20% do valor pago da inscrição).
Caravanas
Descontos especiais para caravanas:
Até 20 inscritos (mínimo 10 inscritos)

Desconto de 10% + 1 inscrição gratuita

Acima de 20 inscritos

Desconto de 15% + 1 inscrição gratuita

A caravana poderá ter participantes de qualquer categoria de inscrição.
Como inscrever a caravana:
O método é muito simples, mas o papel do Coordenador(a) em orientar o grupo é
fundamental.
Oriente o grupo a acessar nosso site e efetuar a inscrição. Coordenador(a) da caravana
também deve efetuar sua inscrição.
Desconsidere a orientação para pagamento pelo site.
Recolha o valor da inscrição de cada integrante, aplicando o desconto conforme as
regras descritas acima. O valor da inscrição deverá obedecer à data de vencimento da
tabela de valores e não a data da inscrição.
Efetue depósito identificado único no valor total das inscrições.

Envie uma lista em Microsoft Office Excel com os dados de contato do Coordenador(a)
da caravana, os dados de cada integrante (nome completo, e-mail, categoria) e cópia do
comprovante de depósito bancário para inscricao.icbc@gmail.com.
Prazo para inscrição de caravana: 30/09/2020.
Formas de Pagamento
• Boleto Bancário
O prazo para compensação dos pagamentos realizados por boleto bancário será de
até 14 dias.
• Cartão de Crédito
A cobrança de juros é de responsabilidade da operadora do cartão de crédito,
parcelamos em até 3 vezes.
• Empenho

