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1. O credenciamento para o 20º Congresso Internacional SM Fitness & Wellness
acontecerá no dia 06/09/2018, juntamente com a Abertura do Evento, no Colégio
Santa Mônica, situado na Rua Padre Ventura 184, Taquara. Maiores informações
no www.congressosm.com.br
2. Não há reserva de vagas.
3. Não haverá devolução de valores pagos, a não ser que o curso seja cancelado
pela coordenação.
4. O cursista poderá transferir sua participação no evento para outra pessoa,
em caso de desistência.
5. Não será permitida troca de curso, salvo em situação de cancelamento, por
parte da coordenação.
6. As vagas serão preenchidas de acordo com a chegada das inscrições.
7. As inscrições feitas no dia do evento serão aceitas mediante as vagas
existentes.
8. A coordenação se reserva o direito de cancelar determinado curso, não
havendo quorum para sua realização, quando, então, devolverá os valores
recebidos, pelas inscrições porventura já realizadas.
9. Inscritos para cursos aquáticos deverão trazer touca.
10. Os certiﬁcados serão disponibilizados no site www.congressosm.com.br,
aos cursistas que obtiverem frequência.
11. Não será permitida a entrada de acompanhantes nos locais de realizações
das aulas, nem ﬁlmar e/ou gravar as referidas aulas.
12. A Coordenação do Evento se reserva o direito de substituir o palestrante, em
caso de imprevistos.
13. O cursista deverá estar em boas condições físicas para participar do 20º
Congresso Internacional SM Fitness & Wellness ou qualquer atividade paralela
do evento.
14. O cursista, neste ato, cede e transfere, gratuitamente, para a Parthenon
Eventos, todos os direitos de uso do seu nome e imagem, contidos no material
fotográﬁco e audiovisual, a ser produzido no evento.
15. A cessão de sua imagem inclui os direitos para divulgação, comercialização,
distribuição, reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, inclusão em
outra obra, transmissão e retransmissão do nome e imagem do cursista,
associados à Parthenon Eventos, a suas instituições coligadas ou ao evento
supramencionado, inclusive nas divulgações, sem qualquer restrição, por
qualquer meio de comunicação, inclusive pela Internet, a cabo, televisão aberta
ou paga, revistas, jornais, impressos ou qualquer outro sistema eletrônico de
difusão de informações.
16. A Parthenon Eventos terá, ainda, o direito de, se for de sua conveniência, não
fazer uso da imagem do cursista.
17. O cursista transfere todos os direitos de imagem de sua participação nos
eventos 20º Congresso Internacional SM Fitness & Wellness pelo prazo de 5
anos, contados da data da assinatura do presente.
18. O uso da imagem respeitará os bons costumes e a dignidade do cursista.
19. A coordenação do evento se reserva o direito de comercializar os cursos
também em plataforma digital.

