Regulamento Inscrições Festival ABCR 2019
1 – O Festival ABCR 2019 será realizado em São Paulo, entre os dias 09 e 11 de junho,
com capacidade máxima para 600 participantes, não sendo aceitas inscrições em número maior
à capacidade. O critério utilizado será a ordem da inscrição.
1.1
– No dia 09 de junho serão realizadas sessões especiais, denominadas masterclasses,
com carga horária de até cinco horas de aula e pagamento realizado à parte.
1.2 – O programa geral do Festival ABCR 2019 terá início na manhã do dia 10 de junho, quartafeira, com abertura prevista para as 09 horas.
2 – São três as modalidades de inscrição previstas no Festival ABCR 2019:
a) Inscrição normal;
b) Inscrição especial (palestrantes e equipe ABCR);
c) Inscrição imprensa.
2.1 – O valor da inscrição inclui a livre participação em todas as sessões de palestras e debates
do Festival ABCR 2019, dias 10 e 11 junho, bem como coffee-breaks, material de apoio e o
certificado, que será disponibilizado após o evento.
2.2 – Todos os participantes poderão optar por inscrever-se em uma das seis masterclasses que
serão oferecidas no Festival no dia 09 de junho, ao custo de 400 reais, pago à parte.
2.3 – Apenas no caso de inscrição na modalidade imprensa, não está previsto o certificado.
2.4 – Não estão incluídas no valor da inscrição a alimentação e hospedagem em São
Paulo durante o Festival, e nem passagens e o deslocamento na cidade até o local do evento,
que será de responsabilidade dos próprios participantes.
2.5 – Todos os participantes poderão também reservar hospedagem no hotel oficial do evento,
devendo fazê-lo entrando em contato diretamente com a agência de turismo oficial do Festival
ABCR 2019, a Levitatur Turismo.
3 – As inscrições no Festival ABCR 2019 terão a seguinte distribuição de vagas:
a) Inscrição normal: 500 vagas;
b) Inscrição especial (palestrantes e equipe ABCR): 90 vagas;
c) Inscrição imprensa: 10 vagas.
3.1 – As masterclasses terão limite de 25 vagas cada.
4 – As inscrições normais terão os seguintes valores:
a) 1.100 reais para inscrições de não membros ABCR (1.200 reais, se realizadas no dia do evento);
b) 660 reais para inscrições de membros ativos da ABCR (desconto de 40%);
c) 770 reais para inscrições de afiliados do Instituto Filantropia (desconto de 30%).

4.1 – Membros ativos da ABCR devem procurar a ABCR Brasil, pelo email associado@captadores.org.br, quando tiverem dúvida sobre como fazer sua inscrição com
40% de desconto, e também para solicitarem o cupom de desconto.
4.2 – Afiliados do Instituto Filantropia devem procurar o próprio instituto para saber como fazer
sua inscrição com 30% de desconto.
4.3 – Como concessão da ABCR, organizações que quiserem inscrever mais de três participantes
para participar do Festival ABCR 2019, e não forem nem membros da ABCR e nem afiliados do
Instituto Filantropia terão desconto de 25% em cada inscrição, devendo entrar em contato no
e-mail festival@captadores.org.br.
4.4 – Mantenedores da ABCR (pessoa jurídica) poderão inscrever até três participantes com 40%
de desconto em relação ao valor da inscrição normal; as demais inscrições terão direito a 25%
de desconto.
4.5 – Mediante parcerias, poderá ser concedido desconto de 20% no valor da inscrição normal,
ou qualquer outro percentual deliberado pela ABCR Brasil.
4.6 – Em hipótese alguma o desconto oferecido no valor da inscrição normal poderá ser igual ou
superior ao valor do desconto oferecido para os associados ativos da ABCR, que é de 40%.
5 – A inscrição nas masterclasses terá custo de 300 reais. Em hipótese alguma será concedida
bolsa ou descontos para a masterclass, independente da modalidade da inscrição do
participante.
5.1 – A possibilidade de inscrição nas masterclasses será restrita ao participante do Festival ABCR
2019.
6 – Inscrições pagas poderão ser canceladas até o dia 20 de maio. Nesses casos, a ABCR
devolverá o valor pago, mediante cobrança de 15% do valor referente a despesas operacionais.
7.1 – Inscrições canceladas após o dia 20 de maio não terão o valor devolvido, nem ficarão como
crédito para edições futuras do Festival ou de qualquer outra atividade da ABCR.
7.2 – Inscrições pagas e cujo participante não comparecer ao Festival ABCR 2019 e não avisar
até o dia 20 de maio, não serão reembolsas e tampouco ficarão de crédito para o ano seguinte.
8 – As inscrições especiais serão oferecidas a:
a) Membros do Conselho de Administração da ABCR e da ABCR Brasil – 9 vagas;
b) Palestrantes do Festival ABCR – 100 vagas;
c) Patrocinadores, corealizadores e Parceiros estratégicos da ABCR – 21 vagas;
8.1 – A distribuição das 90 vagas disponíveis para inscrições especiais ao Festival ABCR 2019 será
feita pela ABCR Brasil.

9 – A inscrição para imprensa no Festival ABCR deverá ser feita via a Assessoria de Imprensa do
evento, no e-mail festival@captadores.org.br. Leia AQUI o regulamento do credenciamento de
impressa.
10 – Casos omissos serão deliberados pela ABCR Brasil.

