
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO  
DO APROFUNDAMENTO RADICAL 

REVOLUÇÃO JESUS 2017 
 

1 – PODEREI PARTICIPAR DO APROFUNDAMENTO SOMENTE FAZENDO A 

INSCRIÇÃO E EFETUANDO O PAGAMENTO? COMO FAÇO O CHECK IN E 

RETIRO MINHA PULSEIRA? 

 Ao efetuar sua inscrição, você receberá seu ingresso por e-mail, você deve imprimi-lo 

e trazer no dia junto com um documento com foto, o mesmo que você usou para fazer 

a inscrição. ( RG ou Carteira de Habilitação válida) 

Ao chegar na Canção Nova ( a partir de quarta-feira as 18h) você vai se dirigir até o  

auditório São Paulo  e lá apresentar-se à nossa equipe que estará lhe esperando, 

porém advertimos: você precisa estar com o ingresso e um documento com foto. Caso 

contrário sua participação poderá ser comprometida. No caso de menores de idade 

observar o item 2 

Atenção: No caso de perda da pulseira durante o evento, para que você possa 

adquirir outra será cobrado o valor de R$ 20,00  e terá que apresentar novamente o 

ingresso e documento com foto. 

 

2 –  SOU MENOR DE 18 ANOS, PRECISO DO TERMO DE RESPONSÁBILIDADE? 

ESTOU COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE EM BRANCO ( SEM 

ASSINATURA), POSSO PARTICIPAR? MEUS RESPONSÁVEIS ASSINARAM, 

PORÉM NÃO ESTA RECONHECIDA EM CARTÓRIO A ASSINATURA, POSSO 

PARTICIPAR? 

Para menores de idade, o termo de responsabilidade é fundamental, sem ele, 

devidamente assinado e com a assinatura reconhecida em cartório, você NÃO poderá 

participar do evento, mesmo que tenha garantido sua vaga com antecedência, feito o 

pagamento e portar o ingresso. Nesse caso o valor investido para adquirir o ingresso 

não será devolvido. 

 Obs: Para facilitar o processo, pedimos que os participantes envie até dia 05 de 

janeiro de 2017 uma cópia digitalizada e/ou foto do comprovante assinado e 

reconhecido em cartório para o e-mail aprofundamentoeventos@cancaonova.com . 

Assim conseguiremos organizar a documentação agilizando o check in do participante 

no dia do evento. 

3 – SOU MENOR DE 18 ANOS E ESTOU COM MEUS PAIS E OU RESPONSÁVEL 

LEGAL, FAREMOS JUNTOS O APROFUNDAMENTO, PRECISO LEVAR O TERMO 

ASSINADO E RECONHECIDO 

Sim, a presença dos responsáveis não isenta o participante menor de 18 anos, estar 

com o termo de responsabilidade devidamente assinado e com a assinatura 

reconhecida em cartório, pois não podemos garantir que pais e filhos ou parentes 

fiquem juntos durante todo o evento. 

Obs: Para facilitar o processo, pedimos que os participantes envie até dia 05 de 

janeiro de 2017 uma cópia digitalizada e/ou foto do comprovante assinado e 
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reconhecido em cartório para o e-mail aprofundamentoeventos@cancaonova.com . 

Assim conseguiremos organizar a documentação agilizando o check in do participante 

no dia do evento. 

 

4 – NÃO VOU MAIS, O QUE FAZER?  

Se você não for mais vir ao evento e já adquiriu seu ingresso! 

 ATENÇÃO 

Até dia 19 de dezembro de 2016, você pode pedir o cancelamento do mesmo e o valor 

será restituído, após essa data, somente aceitaremos o pedido de cancelamento em 

casos extremos (falecimento de familiares, trabalho, doença, com comprovação). Sem 

Comprovação, você pode pedir o cancelamento, porém não terá seu valor restituído. 

Esse item foi acrescentado em respeito às pessoas que não conseguiram fazer suas 

inscrições. 

(Itém revisado em 19 de dezembro de 2016) 

 

 

5  – NÃO VOU MAIS, O QUE FAZER? POSSO COLOCAR ALGUEM NO MEU 

LUGAR? 

Não, se você não puder comparecer ao evento, sua vaga não poderá ser preenchida 

por outra pessoa, nem antecipadamente, nem na hora do check in. O ingresso ele é 

pessoal e intransferível. Quer dizer, se você não vier, outra pessoa não poderá utilizar 

seu ingresso. 

O valor investido só será restituído depois do dia 19 de dezembro de 2016 conforme 

item 4 

 

6 – NÃO FIZ A INSCRIÇÃO, POSSO CHEGAR E ME INSCREVER NA HORA?  

Não serão inclusos participantes durante o check in, todas as vagas deverão ser 

preenchidas antecipadamente. Pedimos a gentileza de não deixarem para vir ao 

evento na esperança de encontrar uma vaga, ou que algum dos organizadores abram 

alguma exceção. As vagas serão encerradas antes do início do evento, sendo 

preenchidas ou não; pois precisamos nos organizar antecipadamente quanto ao 

número de pessoas. 

  

 7 – TENHO PROBLEMAS CARDÍACOS, PROBLEMAS NAS ARTICULAÇÕES, 

PRESSÃO ALTA, ETC, POSSO PARTICIPAR? 

Se você tem problemas de saúde, é cardíaco, tem pressão alta, problemas nas 

articulações, etc pedimos que por favor se identifique para nosso pessoal quando 

chegar ao evento, porque durante o aprofundamento você pode estar colocando sua 

vida em risco. O Acampamento é exigente, no que diz respeito a condição física e 

psicológica. Avalie o grau de seriedade do seu problema e entre em contato conosco o 

mais rápido possível. 

 

*Esse termo pode sofrer alteração sem prévio aviso, conforme necessidade dos 

organizadores. 
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