
Local e Data : __________________________________________________________________ 
 
À Casa do Consolador – SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

Solicito a devolução de minha taxa de inscrição para XV Encontro de Ufologia e Espiritualidade 

a ser realizado nos dias 31 de Agosto e 01 de setembro de 2019 na Casa do Consolador - SP, 

conforme regras abaixo: 

Dados cadastrais 

Nome completo:_______________________________________________________________ 

RG: ____________________________ CPF: _________________________________________  

Dados bancários para reembolso:  

Banco:______________________________ Agência: _________________________________ 

Conta Corrente/poupança: ______________________  

Assinatura: ___________________________________________________________________  

Enviar formulário para organização do evento através do e-mail: 

eventosdacasadoconsolador@gmail.com  

REGRAS PARA CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

Até 09/08/2019 – devolução de 80% do valor pago;  

Até 19/08/2019 – devolução de 50% do valor pago;  

Após 19/08/2019 - NÃO haverá devolução, exceto em casos de duplicidade de pagamento.  

As devoluções seguirão os seguintes critérios: Problemas de saúde- preenchimento do 

formulário de solicitação de devolução da taxa de inscrição + cópia do atestado médico; 

Duplicidade de pagamento- preenchimento do formulário de solicitação de devolução da taxa 

de inscrição – informar na justificativa o nome da Instituição que efetuou o pagamento e as 

datas dos mesmos; Sem justificativa - preenchimento do formulário de solicitação de 

devolução da taxa de inscrição. Somente o inscrito poderá solicitar, quando de direito, o 

reembolso do valor da inscrição. 

Em caso de comunicação e justificativa formal de desistência de participação, conforme regra, 

a devolução de valores pagos será efetuada até 45 dias após a realização do evento.  

O reembolso será realizado diretamente em conta corrente/poupança bancária do inscrito 

como correntista; Caso não possa comparecer ao evento, o reembolso só será realizado 

obedecendo aos prazos determinados acima. Os reembolsos serão efetuados em até 30 

(trinta) dias após o término do evento. É necessário que a solicitação seja encaminhada 

conforme as orientações e dentro do prazo. 

Em qualquer caso de reembolso, reservamo-nos o direito legal de descontar o valor referente 

às taxas administrativas que tenham sido aplicadas pela operadora financeira no momento da 

inscrição. 


