
TERMOS E POLÍTICAS
CIDADE LEADERSHIP CONFERENCE - 2022

O Cidade Leadership Conference 2022
te dá as boas-vindas!

Os termos abaixo irão reger toda sua experiência como
participante. Sua compreensão é fundamental pois, para
participar de nossa conferência e desfrutar de uma experiência
completa durante o evento, terá de concordar e aceitar.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

● Não teremos programação direcionada para as crianças, nem berçário
disponível;

● Para crianças de colo, temos o espaço para amamentação disponível
durante as celebrações com acompanhamento dos pais. Não haverá
equipe responsável por este espaço;

● Pedimos a compreensão dos participantes em relação aos filhos,
observando a proposta do evento;

● Crianças com até 12 anos de idade não pagam inscrição.
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LABORATÓRIOS

Os Labs acontecem em dois dias consecutivos. Eles não são sequenciais, ou
seja, você deve optar por Labs diferentes nos dois dias, na quinta-feira e na
sexta-feira. (Exemplo: se você optar pelo Lab 01, no dia seguinte deverá optar
por outro diferente). Você receberá o material exclusivo do Lab. Por motivos
logísticos, não será possível a troca de Labs após a data de 20 de maio de
2022. As vagas são limitadas.

INSCRIÇÕES

A inscrição dá acesso a toda a programação do evento, bem como material
exclusivo do participante da Cidade Leadership Conference. O participante
poderá optar por dois laboratórios diferentes (uma opção na quinta-feira e outra
na sexta-feira).

**Não estão incluídos na inscrição do evento a alimentação, hospedagem e
transporte.

Lotes:
R$300,00 – Até 6 de Maio de 2022
R$360,00 – Até 7 de Julho de 2022
R$410,00 – Até o dia do evento (16 de Junho de 2022)
R$150,00 –  Day use (Inscrição válida apenas para o dia escolhido)

DESCONTOS

Todos os descontos são considerados em cima do lote vigente:

● Para Igrejas Filiadas à Rede Inspire: Desconto de 20% para inscrições
das Igrejas filiadas a Rede Inspire (mensalidades em dia e cadastro
ativos). O cupom de desconto será repassado ao pastor sênior da igreja.
Atenção: desconto não é válido para pagamento no local, apenas
pagamentos pelo site até dia 13/06/2022)

● Para igrejas não filiadas à Rede Inspire: A cada 20 inscrições pagas,
a 21ª é gratuita. O líder da caravana deve enviar um e-mail para
contato@cidadeconference.com.br com nome completo, e-mail,
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telefone, cidade, UF e nome da Igreja. Assim que forem realizadas as 20
inscrições, será disponibilizada uma de cortesia. Esse desconto não é
cumulativo com os demais descontos (Rede Inspire) e não se aplica
para pagamentos de inscrições avulsas (uma diária). Válido apenas para
grupos formados por membros da mesma igreja.  

● Para líderes, coordenadores, Supervisores de GDC e Líderes de
Ministério da Rede de Igrejas da Cidade: Desconto de 50% para
inscrições para líderes, Coordenadores e Supervisores de Grupos da
Cidade e Líderes de Ministérios da Igreja da Cidade. Atenção: desconto
não é válido para pagamento no local, apenas pagamentos pelo site até
dia 13/06/2022)

● Para alunos do IPE (Instituto Propósitos de Ensino): Desconto de
20% para alunos inscritos e ativos nos cursos do IPE. Atenção: desconto
não se aplica para ex-alunos e não é válido para pagamento no local,
apenas pagamentos pelo site até dia 13/06/2022)

TRANSFERÊNCIA

● Se necessário transferir uma inscrição da Conferência Inspire Presencial
de anos anteriores, aceitamos apenas por meio dos comunicados
enviados para nossa equipe no ano passado. Isso não se aplica para
inscrições feitas em conferências anteriores no modo online;

● Não será possível transferir inscrições para outros eventos;

● Se necessário transferir a inscrição para outro participante, enviar um
e-mail para contato@conferenciainspire.com.br com nome completo,
e-mail, telefone, cidade, UF e nome da Igreja solicitando a transferência,
com o nome do participante já inscrito e de quem irá receber a inscrição.

● Inscrições transferidas entre pessoas ficam limitadas a 1 alteração, até o
prazo máximo de 06/06/2022. Após essa data não serão realizadas
novas alterações em inscrições já transferidas.

● Uma vez que a transferência é realizada, não será possível realizar o
cancelamento da mesma e nem o reembolso.
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CANCELAMENTO E REEMBOLSO

● Se o inscrito na Cidade Leadership Conference 2022 não quiser/puder
participar do evento, e desejar solicitar o ressarcimento, este deverá ser
feito até o dia 01/06/2022 através do
e-mail contato@cidadeconference.com.br, informando nome completo,
CPF e dados bancários. O reembolso seguirá a ordem da tabela abaixo
com a organização tendo 30 dias para realizar a transferência:

04/04 até 30/04 = 80% do valor pago.
01/05 até 20/05 = 60% do valor pago.
21/05 até 06/06 = 40% do valor pago.

ALIMENTAÇÃO

● Não inclusa no valor da inscrição;

● Teremos praça de alimentação com diversos foodtrucks, 2 restaurantes
abertos com opções de prato feito e marmitex e lanchonete.

TERMOS E  POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E
RESPONSABILIDADE

● O Evento Cidade Leadership Conference e a Igreja da Cidade não se
responsabilizam por furtos de qualquer natureza e bens (carros,
celulares, aparelhos eletrônicos, carteiras, objetos pessoais e etc),
objetos perdidos ou danificados. É de total responsabilidade do
participante/conferencista inscrito no evento;

● Nosso estacionamento é gratuito, portanto fica de total responsabilidade
do conferencista quaisquer tipos de eventualidade que possam ocorrer
com seu veículo (colisões, furtos, danificações e etc...) Isentando esta
responsabilidade da Igreja da Cidade e o do evento Cidade Leadership
Conference.

● A partir do momento que o Conferencista se inscreveu no evento, tem
ciência de que cedeu seus dados pessoais com finalidade para uso
específico do evento, de acordo com a Lei LGPD (clique aqui e saiba
mais).
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AEROPORTO, RODOVIÁRIA E APLICATIVOS

Traslado Aeroporto Internacional de Guarulhos – São José dos Campos
Pássaro Marron | 0800-285-3047 | www.passaromarron.com.br
Rádio Taxi | (12) 3921 6444 / (12) 3904-2500
Rodoviária SJCampos | (12) 3921-9122
Igreja da Cidade em SJCampos | (12) 4009-4300 
* No caso de uso de aplicativo (Uber e 99) colocar como referência o Colégio
Inspire, para localização do evento.

CONTATO

Equipe Cidade Conference (12) 4009-4300
Equipe Cidade Conference Whatsapp (12) 9.9634-6925
contato@cidadeconference.com.br
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 145 - sentido RJ

REALIZAÇÃO: Equipe de Eventos da Igreja da Cidade em São José dos
Campos
IDEALIZAÇÃO: Igreja da Cidade em São José dos Campos
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