REGULAMENTO PARA INSCRIÇÕES
INSCRIÇÃO
O participante, pessoa física ou jurídica, deverá efetuar a sua inscrição através do site do evento,
www.rio2c.com.br e preencher os formulários com as informações solicitadas, sendo ele responsável pela
veracidade e teor das informações fornecidas.
FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento da inscrição poderá ser realizado por meio de:
 Cartão de Crédito – à vista ou parcelado.
 Boleto Bancário - A emissão de boletos ocorrerá até o dia 15 (quinze) de abril de 2019. Após esse prazo, o
pagamento deverá ser feito através de cartão de crédito.
*** Caso necessite receber o boleto bancário em nome de Pessoa Jurídica, favor informar os dados da
empresa ao fazer seu cadastro.
CANCELAMENTOS
Em caso de arrependimento da compra, o reembolso do valor do ingresso somente será efetuado caso a
solicitação seja feita no prazo de até 7 (sete) dias a contar da data da compra, e desde que realizado o pedido
de devolução com, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário de início do evento.
Essa solicitação deve ser feita através do e-mail: credenciamento@rio2c.com
 Caso não tenha recebido a inscrição em seu e-mail, você pode acessá-la a qualquer momento pela sua
conta no site do Rio2C ou entrando em contato conosco pelo e-mail credenciamento@rio2c.com
 Outras informações podem ser encontradas em nosso FAQ, no site do evento.
 O Rio2C não se responsabiliza por ingressos adquiridos em pontos de venda não oficiais.
TRANSFERÊNCIA
 Transferências de titularidade serão aceitas até 48(quarenta e oito) horas antes do início do evento,
através do e-mail: credenciamento@rio2c.com
INFORMAÇÕES GERAIS A TODOS OS PARTICIPANTES
 A inscrição é pessoal (nominal). É indispensável a apresentação de um documento de identificação
original e oficial com foto, juntamente com o ingresso físico ou online para validação da titularidade.
 Censura: 18 anos durante a Conferência (23 a 26 de abril de 2018). E classificação livre durante o Festival
(27 e 28 de abril de 2018), sendo que os menores até 14 (catorze) anos devem estar acompanhados dos pais
ou responsáveis legais.
 O evento “RIO2C - RIO CREATIVE CONFERENCE” poderá ser filmado, gravado ou fotografado, a critério da
produção do evento, para posterior publicação, transmissão, retransmissão, reprodução ou divulgação em TV,
cinema, rádio, internet, publicidade e/ou qualquer outro veículo de comunicação. Ao adquirir uma Credencial
do evento, você autoriza o uso gratuito de sua imagem, nome e voz, nos termos ora mencionados, sem
limitações e sem caracterizar o uso indevido de sua imagem e/ou qualquer outra violação de direitos de
personalidade, e concorda que deste uso não decorrerá qualquer ônus e/ou indenização.
 A confirmação da inscrição estará sujeita à autorização do pagamento pela administradora do cartão de
crédito ou da confirmação de quitação do boleto bancário.
 A participação nas atividades do evento está sujeita à lotação das salas.
 O valor da credencial não inclui despesas de transporte, hospedagem e/ou alimentação.
 Poderão ocorrer alterações na programação do evento, sem que haja necessidade de aviso prévio aos
Participantes.
 Solicitamos que verifique a política antispam de sua empresa/entidade para que possa receber todas as
comunicações.

