Site oficial:
www.silammasterclass.com
www.facebook.com/silamevents
TERMOS E CONDIÇÕES - CURSOS MASTER CLASS
A inscrição é pessoal e intransferível e deve ser realizada exclusivamente pela Ficha de Inscrição online, no site e finalizada através de um de nossos atendentes por telefone e/ou por e-mail, mediante
pagamento por cartão ou depósito bancário. Somente o titular da inscrição, recebido pelo FORMULÁRIO
do site, terá acesso ao curso.
Alteração de programa: Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força
maior. Caso algum instrutor não possa proferir seu curso, a organizadora empenhará os maiores esforços
possíveis para substituir o instrutor ausente por outro apto a promover a apresentação do mesmo tema
ou similar, conforme programado. Será, portanto, sempre garantido o bom conteúdo dos temas deste
evento e a competente qualificação dos palestrantes;
Forma da Inscrição
As inscrições para o curso MASTER CLASS são iniciadas via site, www.silammasterclass.com e
finalizadas por telefone ou e-mail, de acordo com as informações declaradas no formulário do site. Ao
acessar o site clique em “Inscrições” e depois escolha o curso desejado. Preencha todos os campos
OBRIGATÓRIOS da ficha de inscrição. O não preenchimento de todos os campos implica na
impossibilidade da inscrição. Ao fazer a inscrição no CURSO o participante aceita todos os termos e
condições de participação no evento.
SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL É QUE SERÁ CONFIRMADA E
GARANTIDA, VIA E-MAIL ou WHATSAPP, O ACESSO DO PARTICIPANTE AO CURSO.
As inscrições dão direito a:
- Acesso ao CURSO adquirido pelo participante;
- Recebimento de material informativo e de eventuais patrocinadores do evento;
- Certificado de participação, de acordo com o curso adquirido.
Forma de pagamento
Após o cadastro via site, o participante escolherá a forma de pagamento que lhe for mais conveniente:
cartão de crédito ou boleto bancário, ambos com parcelamento de acordo com a data da inscrição,
sendo que a última parcela deve ser paga no máximo a 7 dias antes da realização do CURSO. A opção
de pagamento com cartão de crédito é feita mediante a informação pelo titular dos dados do cartão (nome
conforme consta no cartão, número do cartão, bandeira do cartão, validade e código de segurança). Ou
PagSeguro. Optando pelo pagamento com o cartão de crédito o participante autoriza o lançamento do
valor da inscrição e suas condições de pagamento no cartão de crédito informado. Optando pelo
pagamento via boleto bancário, o participante autoriza a emissão de boleto(s) referente ao curso
escolhido, de acordo com o valor e condições de pagamento previamente estabelecido.
Não pagamento do valor na data do vencimento (em caso de boletos):
O não pagamento na data do vencimento descrita no boleto bancário implica na incidência de multa de
mora de 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Após o vencimento o
boleto está sujeito e protesto automático e registro nos órgãos de proteção ao crédito.
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Política de cancelamento e devolução:
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e Leis vigentes, o participante poderá solicitar
reembolso da inscrição caso a desistência ocorra em até 7 (sete) dias após a compra. A política do
SILAM EVENTS contempla ainda a devolução de 50% do valor pago pela participante em caso de
desistência, caso estejamos a 90 (noventa) ou mais dias do início do evento, e 25% do valor caso
estejamos a 60 (sessenta) ou menos dias do evento.
Para pedidos de cancelamentos feitos até 15 (quinze) dias antes da realização do evento será aplicada
uma multa de 100% (cem por cento) do valor total da inscrição, ou seja, não caberá reembolso. Em caso
de força maior ou caso fortuito o participante inscrito terá o valor pago convertido em um crédito para ser
usado em compra de produtos, respeitando tabela de preços vigentes a época. Esse crédito deverá ser
utilizado dentro do período de 06 (seis) meses, contados da data do pagamento.
Em caso de desistência, após 7 dias e anterior a data do vencimento da primeira parcela, será cobrada
taxa administrativa de R$ 120,00, conforme previsto em legislação vigente.
Caso o participante não compareça ao evento sem se manifestar previamente, não haverá ressarcimento
da inscrição uma vez que todos os gastos para a presença deste participante no evento já foram
contratados.
Parágrafo único: o participante autoriza o uso de imagem, sem restrições, em banners, vídeos, etc. para
fins de divulgação deste e/ou outros eventos ou cursos SILAM EVENTS.
LEIA COM ATENÇÃO
Em caso de dúvida, entre em contato com no telefone +55 49 999790362 ou 49 999750201 ou ainda no
fixo +55 49 3563.0211, das 8:00 as 12h e das 14:00 as 18h, de segunda a sexta-feira.
Legislação Aplicável
Estes Termos e Condições deste evento são governados e interpretados segundo as leis da República
Federativa do Brasil e todas as disputas, ações e outros assuntos relacionados serão determinados de
acordo com essa legislação, sendo ainda eleito o Foro da Comarca de Caçador, Santa Catarina, como
único e competente para reconhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou disputas de direito, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Li e estou de acordo com os termos e condições de participação no curso selecionado no site e
confirmado com a equipe SILAM EVENTS.
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