ITENS

DESCRIÇÕES

1

O Mega Líder Paulistana acontecerá no Espaço
Gido Ibraim, localizado na Estrada Municipal
Emil Scaff, 122, bairro Moçamba, São Roque, SP
CEP: 18132-800
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O Curso será dia 04/05/19 das 8h às 19h
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O valor da inscrição por participante será de
R$ 50,00
Não haverá devolução da taxa de inscrição por
desistência. Também será considerado como
“desistência” o não comparecimento no evento
Somente aspirantes as classes Líder, Líder Master
e/ou Líder Master Avançado poderão se
inscrever no Mega Líder, desde que
devidamente cadastrados no clube de líderes
regional disponível SGC (Sistema de
Gerenciamento de Clubes)
As inscrições estarão disponíveis do dia 02/04/19
até o dia 16/04/19.
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Não serão aceitos menores de 16 anos no curso de
liderança.

8

As inscrições serão realizadas diretamente no SGC.
FORMA DE PAGAMENTO

Boleto Bancário BRADESCO

9

- O boleto bancário gerado pelo sistema é
pagável em qualquer banco, casa lotérica,
internet banking e outros meios que façam
pagamento de boletos.
- O prazo de pagamento do boleto após a
emissão será de 48 horas. O não pagamento
dentro do prazo implicará na perda automática
das vagas.
- Cada boleto gerado terá o custo de R$ 1,00.
- Após a emissão do boleto, o mesmo não poderá
ser cancelado para nova emissão.
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10

Somente membros matriculados no Clube de
Lideres Regional estarão habilitados para se
inscreverem no Mega Líder. Caso seja realizada a
inscrição de alguém que não esteja matriculado,
a mesma será automaticamente cancelada e o
valor estornado.

11

Será fornecido o almoço do dia 04/05/2019.

Todos os inscritos receberão uma pasta, caneta,
bloco de anotações, trunfo e certificado. Vale
ressaltar que os certificados serão fornecidos no
12
evento para os participantes que assistirem o curso
completo. Não serão tolerados atrasos.
Todos os participantes deverão estar devidamente
inscritos e identificados no evento mediante uma
13 pulseira fornecida pelo departamento. Não serão
permitidos participantes sem
identificação/inscrição.
Não será permitido a participação de crianças, de
14
nenhuma faixa etária.
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ITENS OBRIGATÓRIOS
Faca Mateira
Material para acender
fogo, não serão
permitidos fósforos ou
Isqueiros
½ Kg Sisal
Panela pequena
Cantil

