REGULAMENTO 27º SUESPAR

Desejamos que sua experiência no 27º SUESPAR seja a melhor possível. Por isso,
detalhamos a seguir os termos que envolvem cada pacote de inscrição dos
convencionais (Sistema Unimed, empresas parceiras, dirigentes das Unimeds do
Paraná).
Pacote SUEPAR
Convencional

Hospedagem 13/06 a 16/06
Single
Duplo
R$ 2.840,00
835,00 R$ 2.715,00

Não hospedado
R$

Hospedagem no Hotel Mabu Thermas Grand Resort
Check-in: A partir das 14h - Check-out: Até as 12h
1.1)

Todos os participantes que realizarem suas inscrições via link estão
sujeitos a aprovação prévia da sua inscrição, para em seguida ser gerado
boleto para pagamento e confirmação.

1.2)

Todos os pacotes abaixo têm desconto sobre o valor da tabela cheia para
os colaboradores das Unimeds do Estado do Paraná:

Pacote SUEPAR

Não hospedado

Colaboradores Singular PR R$

585,00

Hospedagem 13/06 a
Single
Duplo
R$
**
1.990,00

Hospedagem no Hotel Mabu Thermas Grand Resort
Check-in: A partir das 14h - Check-out: Até as 12h

16/06
Triplo
R$
2.100,00

2.) Cada participante deve realizar sua inscrição no site do evento. Após a
aprovação da inscrição, receberá no e-mail cadastrado, em até dois dias úteis,
o boleto gerado referente a inscrição que deve ser conferido e pago.

3.) A Unimed proporciona transfer do aeroporto – hotel – aeroporto. Para a
utilização deste serviço, o participante deverá informar por meio da plataforma
de inscrição ou pelo e-mail (eventos@unimedpr.coop.br) os voos adquiridos até
o dia 31 de maio de 2019. Após esse prazo, o transfer aeroporto – hotel –
aeroporto será por conta do participante.
Qualquer alteração de sua reserva/inscrição deverá ser tratada diretamente
com a área de Eventos e Viagens da Unimed Paraná por escrito (pelo e-mail:
eventos@unimedpr.coop.br).
Condições de pagamento e política de cancelamento (reembolso)
1. Para que possamos garantir sua reserva, é absolutamente necessário o
pagamento integral do período reservado.
2. Após recebimento do pagamento total de suas diárias, enviaremos uma
confirmação por e-mail de sua reserva até uma semana antes do evento.
3. Por tratar-se de pacote em que a Unimed Paraná pagou antecipadamente a
tarifa do hotel, o eventual reembolso só poderá ser solicitado em até 30 (trinta)
dias antes do evento. Valor a ser reembolsado: 80% do valor pago. Para solicitar
o reembolso é necessário preencher o formulário de solicitação de devolução
(ver abaixo) e enviar junto com a cópia do comprovante de pagamento do
boleto para (eventos@unimedpr.coop.br).

4. Após esse prazo, não haverá reembolso de qualquer valor pago em caso de
cancelamento ou no-show, mesmo nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior. No caso da revenda do apartamento cancelado à outra solicitante, o
valor reembolsado será a importância paga deduzindo-se 50% do valor total.
5. Em caso de não comparecimento, o valor pago pela hospedagem e
participação no evento não será devolvido.
6. O hotel cobrará diretamente do hóspede as despesas de caráter pessoal, tais
como consumo de frigobar, maleteiros, room tax, etc.
Mais informações podem ser obtidas com Daniele Marin
eventos@unimedpr.coop.br

pelo e-mail

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Data de solicitação do reembolso:
Nome completo ou Razão Social
RG:
CPF ou CNPJ
E-mail:
Telefone:
Endereço:
DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Titular:
CPF / CNPJ:
MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:
Cancelamento - (até 13/05/2019)
Possibilidade de revenda do apartamento.

80%
50%

PREENCHIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (NÃO PREENCHER)
VALOR A REEMBOLSAR:

Encaminhar para eventos@unimedpr.coop.br

