Site: www.hiperbarica.rio.br
E-mail: curso@hiperbarica.rio.br

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE OPERAÇÃO DE
CÂMARAS HIPERBÁRICAS (MONO/MULTIPLACE)

1. REGRAS GERAIS
1.1. Poderão participar deste Workshop alunos inscritos ou não no 8º Curso de Medicina Hiperbárica do
Rio de Janeiro.
1.2. Não são oferecidas opções de desconto no Workshop (exceto a opção de 5% para pagamento a vista).
1.3. O Workshop será realizado no dia 29 de abril de 2023, das 09h às 12h, na unidade da Hiperbárica
Hospitalar de Botafogo, cito a Rua Real Grandeza, nº 115, Botafogo - Rio de Janeiro.
1.4. É de total responsabilidade do aluno estar presente no dia e horário determinado, não havendo
qualquer tipo de reembolso no caso de atraso e/ou ausência do aluno.
1.5. Despesas com hospedagem, translado, alimentação ou qualquer outro custo pessoal serão de total
responsabilidade do aluno inscrito.
1.6. Obrigatório envio de documento/declaração que comprove a formação e/ou categoria informada no ato
da inscrição para o e-mail curso@hiperbarica.rio.br.
1.7. A organização reserva-se no direito de limitar o número de vagas em 20 alunos inscritos, respeitando o
dimensionamento do espaço físico e as condições gerais para realização do Workshop.
1.8. Ao efetivar a inscrição e concluir o pagamento do Workshop, o aluno expressa o seu consentimento e
concordância com o presente Termo.
2. CANCELAMENTO
2.1. Em caso de desistência, independentemente do motivo, deverá ser solicitado o cancelamento por email juntamente com o formulário de reembolso preenchido (download do formulário disponível no site)
através do e-mail curso@hiperbarica.rio.br.
2.2. Todos os reembolsos serão efetuados após a conclusão do Curso com um desconto de 20% de taxa
administrativa.
2.3. Inscrições canceladas após 06 de março de 2023 não serão reembolsadas.
2.3.1. Neste termo, o aluno entende e concorda que a cobrança da multa acima estipulada
considera as características dos serviços prestado, os investimentos relacionados à
infraestrutura, dimensionamento de capacidade e alocação da equipe que será
realizada pela Hiperbárica Hospitalar para realização do Workshop.
3. AVALIAÇÃO
3.1. Não haverá avaliação.
4. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
4.1. O certificado de participação no Workshop estará disponível no site do Curso (www.hiperbarica.rio.br)
para impressão a partir das 12h do dia 02 de maio de 2023.

