7º Encontro Nacional das Águas (7º ENA) #SOMOSMAISSANEAMENTO
Quando: 07 e 08/08/2018
Onde: Centro de Convenções Frei Caneca

Termo de Adesão
Pelo presente instrumento, denominado termo de adesão, o INSCRITO declara-se ciente e
concorda com todas as condições necessárias, abaixo descritas, para sua participação no
7º ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS (7º ENA), realizado pelo o SINDCON – Sindicato
Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ
04.823.054/0001-08, com sede em São Paulo-SP, à Avenida São Gabriel nº 149, conjs.
507/508.
Despesas não incluídas
No valor da inscrição não estão inclusos almoço, transporte, estacionamento e hospedagem.
Certificados Eletrônicos
Os certificados eletrônicos estarão disponíveis para impressão no site:
www.abconsindcon.com.br/ena 10 dias após a realização do evento sendo preservados por
até 60 dias após término do mesmo.
Transferência de Inscrição
A Transferência da inscrição de um participante para um substituto da mesma empresa será
permitida desde que a solicitação seja feita por escrito para ena@sindcon.com até dia
01/08/2018.
Cancelamento e Reembolso de Inscrições
O SINDCON reserva-se ao direito de não reembolsar a inscrição realizada caso o participante
não possa comparecer no evento.
Emissão de Recibos
O SINDCON não emite Notas Fiscais dada sua natureza jurídica. Desta forma, caso necessário,
poderá ser emitido um recibo por meio de solicitação para o email: ena@sindcon.com. Os
mesmos só serão emitidos 10 dias após o evento.
Autorização e Uso da Imagem
O evento poderá ser filmado, gravado e fotografado para posterior publicação, transmissão,
retransmissão, reprodução e/ou divulgação em qualquer veículo de comunicação. Ao
participar do evento você concorda e autoriza a utilização gratuita de sua imagem e seu nome,
nos termos ora mencionados, no Brasil e no exterior, sem limite de frequência, sem que isso
caracterize uso indevido da imagem ou qualquer outro direito e sem que dessa utilização
ocorra qualquer ônus e/ou indenização. Seu comparecimento ao evento implica aceitação
incondicional dos termos acima.
Ao realizar sua inscrição o participante declara conhecer e concordar com todas as
informações acima.
Autorizo receber informações pelo numero de celular acima fornecido.

