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Nossas trilhas e passeios na maioria das vezes é gratuito e aberto ao público, com isso
queremos controlar o grande número de pessoas em nossos eventos, para que não se
torne tumulto e seja um passeio agradável para todos.
Para que nossos membros sejam responsáveis com suas conﬁrmações de presença,
criamos a Lista de Suspensão, para advertir os faltosos, pois entendemos que se o
membro que conﬁrmou presença falta, ele tira a oportunidade de outro membro ir.
Leia atentamente as regras de cancelamento abaixo:
:::REGRAS DE CANCELAMENTO E FALTAS:::
- Para o cancelamento da sua participação em qualquer evento da Equipe Bora Trilhar,
o contemplado deverá comunicar ao adm organizador do evento especíﬁco, até ás 18h do
dia anterior ao evento. (O nome e contato do organizador se encontra na postagem de
inscrição no site sympla.)
CANCELAMENTO FORA DO PRAZO
- No caso do cancelamento for após o horário determinado para cancelamentos
(Até ás 18h do dia anterior ao evento), o nome do membro irá para nossa lista de suspensão.
Ficando impedido de ir nos próximos eventos da Equipe Bora Trilhar até que se resolva
com a equipe adm. (A lista de suspensão age de forma educativa, se você pede uma vaga
e não usa, você tira a oportunidade de outro membro participar.)
FALTAS
- No caso do membro faltar sem o cancelamento devido, o nome do membro também irá
para nossa lista de suspensão. Ficando impedido de ir nos próximos eventos da Equipe
Bora Trilhar até que se resolva com a equipe adm.
:::SAINDO DA LISTA DE SUSPENSÃO:::
Para advertir os membros faltosos, pedimos que o membro doe 01 pacote de fraldas
geriátricas. (Toda doação será destinada a Ong Rocinha.org, para que seja distribuído
para pessoas com Vulnerabilidade Social.
Entrar em contato pelo nº 21 97490-5827, para realizar a entrega. Após a entrega o nome
do membro sairá imediatamente da lista de suspensão, podendo realizar novas inscrições
para os próximos eventos.
Att. Equipe Adm

