28º RETIRO DE CASAIS
TERMO DE COMPROMISSO
Cláusula 1ª
A organização do Retiro de Casais da Igreja Batista Betânia é de responsabilidade do Ministério de Integração da
Família, sendo o mesmo responsável também por toda a programação, se comprometendo os casais retirantes a
participarem de todo o projeto elaborado para o evento.
Cláusula 2ª
O Retiro de Casais 2019 será realizado no período de 20 a 22 de setembro de 2019, no Hotel Fazenda São Moritz, em
Vieira - Teresópolis - RJ, estando o hotel disponível para o check-in dos casais retirantes, a partir das 18h, do dia 20 de
setembro de 2019.
Cláusula 3ª
A participação no Retiro de Casais é restrita a casais casados civilmente.
Casais de namorados e/ou noivos que fizerem a inscrição deverão apresentar cópia da certidão de casamento até o dia
05/09/2019.
Clausula 4ª
Por se tratar de um Retiro de Casais especificamente, não é permitido levar filho(s), independente da idade do(s)
mesmo(s) para o evento em questão.
Cláusula 5ª
Fica o casal retirante ciente que o traslado é de inteira responsabilidade sua. Caso a Comissão Organizadora disponibilize
ônibus, este deverá ser pago com valor à parte, podendo ser dividido juntamente com o valor do retiro, não sendo o valor
em questão, devolvido por quaisquer motivos, tendo em vista o compromisso firmado com a empresa de transporte.
Cláusula 6ª
O valor do Retiro de Casais é de R$ 1.290,00 (hum mil e duzentos e noventa reais), dividido em até 10 (dez) parcelas
iguais, no valor de R$ 129,00 para pagamento em cartão de crédito. No ato da confirmação da vaga, além deste termo
assinado por pelo menos um dos cônjuges, deverão ser apresentadas também, cópias da Certidão de Casamento e
Documento de Identidade atualizado e válido, com dados legíveis de ambos os cônjuges.
Cláusula 7ª
Em caso de desistência, por quaisquer motivos, haverá a devolução total dos valores não compensados e a retenção de
20% dos valores já compensados, relativo ao Retiro de Casais. Se a desistência for informada 15 (quinze) dias antes do
evento, os valores compensados serão retidos para reparo de danos ocasionados em razão da desistência.

As cláusulas acima somente podem ser modificadas pelos organizadores do evento, no caso de alterações de horários.
Se ocorrerem, os inscritos deverão ser informados previamente, sem causar quaisquer prejuízos.
********************************************************************************************
Declaro que tomei ciência e estou de acordo com todas as cláusulas acima expostas, não me opondo a nenhuma
delas, reconhecendo não ter o direito de quaisquer reivindicações futuras.

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de _______

_______________________________________________
Responsável pelo Casal Retirante

