
 
 
Cancelamento: Ocorrendo a qualquer momento o cancelamento pelo participante do 
workshop programado conforme aqui previsto, deverá pagar uma multa compensatória 
de 30% (trinta por cento) do valor total do serviço aqui especificado. 

Transferência: Caso o participante não compareça ao workshop após o pagamento 
de sua inscrição, este não poderá transferir sua inscrição para outra turma. O 
participante poderá transferir sua vaga para outra pessoa vir ao workshop em seu 
lugar, desde que informado com o mínimo de 72 horas de antecedência para a mesma 
turma na mesma data. 

Ausência: Após a confirmação de sua inscrição, caso o participante não compareça 
ao workshop e ainda não tenha realizado o pagamento, os procedimentos de cobrança 
seguirão normalmente conforme preço anunciado e o material do treinamento estará 
disponível para ser retirado na FranklinCovey (R. Flórida, 1568 - Brooklin - São Paulo - 
SP) mediante apresentação do comprovante de pagamento por um período de 60 
dias. 

Condição para participação em futuras turmas após cancelamento e pagamento 
da inscrição: Caso o participante queira participar de um novo workshop, poderá 
fazê-lo desde que traga consigo o material que lhe foi disponibilizado para a primeira 
turma que ele não compareceu e o comprovante de pagamento da primeira inscrição. 
Trazendo seu próprio material e o comprovante de pagamento da turma original, ele 
poderá ter o direito de pagar 80% do próximo workshop, desde que seja o mesmo 
programa que o participante tenha se inscrito originalmente. 

Direitos autorais: A FranklinCovey detêm a propriedade dos direitos autorais de 
todos os conceitos e materiais do workshop. Toda e qualquer utilização, reutilização, 
cópia, reprodução, gravação, transmissão, modificação ou revisão não autorizada dos 
materiais e conceitos ou qualquer parte do mesmo é expressamente proibida e 
constituirá uma violação das leis de direitos autorais. 

Direitos de imagem: O participante autoriza a utilização da imagem, som de voz, 
nome e dados fornecidos em depoimentos concedidos para uso de mídia impressa, 
eletrônica e banco de dados que poderão ser disponibilizadas a exclusivo critério da 
FranklinCovey. 

Condições de pagamento: O participante deverá pagar conforme solicitação acima, e 
na hipótese de qualquer atraso, o valor devido acrescido de multa de dois por cento 
(2%) ao mês e juros de três por cento (3%) ao dia de atraso, em conformidade com a 
legislação vigente. 

Cancelamento do workshop pela instituição: Caso por motivo de força maior a 
FranklinCovey decida cancelar o workshop, os valores pagos pelas inscrições 
realizadas serão ressarcidos em até 2 dias úteis para os participantes, a partir do 
primeiro dia previsto para a realização do treinamento, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento. 

A instituição reserva-se o direito de cancelar o workshop até 05 dias antes de sua 
realização e compromete-se a comunicar todos os participantes em tempo hábil sobre 
a alteração.  

Confirmo e autorizo, a inscrição para o workshop indicado, concordando com os 
valores e condições de pagamento apresentado, assim como a emissão de nota fiscal 
do referido serviço. 

 


