TERMOS E ACEITE
A EXTRACK TECNOLOGIA EM RAST. EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no nº
CNPJ 16.630.658/0001-17 com sede Rua dos Inconfidentes, 867, 2º Andar, Savassi, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30.140-120, designada como idealizadora e organizadora do evento
“Connect Five”, vem através deste TERMO E ACEITE, disponibilizar todas as informações
pertinentes a realização do evento “Connect Five” descriminado.
1. Sobre o evento
A realização do evento “Connect Five”tem como objetivo de debater e divulgar produtos e
serviços que utilizam conectividade de dados para o seu funcionamento, dentre outros temas.
Com a divulgação de soluções das empresas e palestrantes convidados.
2. O Conteúdo
O conteúdo apresentado nas palestras são de única e exclusividade do conhecimento de fonte
e dados do palestrante, não sendo a empresa realizadora do evento responsável pelas
informações disponibilizadas pelo palestrante.
3. Sobre o cronograma
O cronograma e horários das palestras podem ser alterados sem aviso prévio no dia do evento,
de acordo com ajuste de agenda, sem ônus para o inscrito ou palestrante.
4. Seus dados cadastrados
Ao realizar a inscrição no evento através dos meios de divulgação, você declara ser verdadeira,
completa e atualizada. Caso a seja identificado inconsistências ou eventuais riscos em relação
ao seu cadastro pode ser considerado necessário validar as informações cadastradas, você se
compromete a fornecer as comprovações que lhe forem requisitadas.
Qualquer erro, atraso, prejuízo ou dano causado devido ao cadastramento de informações
incorretas, incompletas ou desatualizadas é de total responsabilidade do inscrito ou participante.
Você tem ciência que seus dados inseridos na inscrição serão disponibilizados aos
patrocinadores do evento, para contatos comerciais e marketing digital.
5. As inscrições
As inscrições poderão ser feitas pelos meios digitais divulgados pela organizadora, durante prazo
de inscrição informado através do site http://connectfive.com.br.
As inscrições realizadas no dia do evento estão sujeitas a aprovação de disponibilidade de
espaço, podendo ser cancelada/reprovada em caso de lotação do espaço.
6. Cancelamento ou reembolso
A inscrição poderá ser cancelada pelo inscrito em até 2 dias antes da realização do evento com
100% de reembolso do valor da taxa de inscrição, e não esta incluso a restituição da taxa
administrativa cobrada pelo sistema de inscrição divulgado pela Extrack, no prazo de 10 dias
após a solicitação. Cancelamentos realizados após este prazo não haverá reembolso integral.
7. Sobre direito de imagem
Ao participar do evento Connect Five, você tem o aceite que as imagens e filmagens realizadas
durante o evento, são divulgadas em redes abertas e vinculadas a meios de comunicação digital
da organizadora, sem qualquer ônus de direito de imagem do inscrito ou palestrante, por tempo
indeterminado.
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8. Sobre a guarda de objetos pessoais
Os objetos dos inscritos e palestrantes são de responsabilidade da guarda dos mesmos, não
sendo a empresa organizadora responsável por objetos furtados ou perdidos durante o evento.
Este TERMO E ACEITE poderá vir a sofrer alterações, seja por questões legais ou interesse
estratégico da Extrack.
Extrack Tecnologia em Rastreamento Eireli.
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