REGULAMENTO - 1º GERANDO NEGÓCIOS ENTRE OS
ASSOCIADOS DO SICOOB CREDIADAG
1. DO EVENTO:
1.1. O 1° Gerando Negócios entre os Associados do Sicoob Crediadag a realizar-se na sede
social da Associação Goiana de Supermercados - AGOS., localizada na Avenida C-7, número
3.144, bairro Setor Sudoeste, na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74.305-080, no
dia 20 de outubro de 2017, podendo dele participar, associados pessoa física e jurídica,
mediante prévia inscrição.
1.2. O Evento: Será concedido a cada associado inscrito, 5 minutos para apresentação do seu
produto e ou negócio.
1.3. Horário: As apresentações por parte dos inscritos iniciará a partir das 19h00, após
deliberado o assunto da Assembleia Geral Extraordinária, conforme Edital de Convocação
publicado no dia 30 de setembro.
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO:
2.1. Ao se inscrever no evento, o associado assume ter pleno conhecimento de todos os termos,
regras e condições previstas neste regulamento, aderindo-o e assumindo total responsabilidade
pelos dados fornecidos;
2.2. O participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida em qualquer tipo de divulgação, promoção,
em qualquer mídia, a qualquer tempo;
2.3. A organização não tem responsabilidade sobre as necessidades que o participante
eventualmente venha a ter durante a apresentação;
2.4. Não haverá reembolso e ou indenização por parte da organização, de nenhum valor
correspondente a equipamentos, produtos e/ou qualquer tipo de material utilizados pelos
associados inscritos, independente de qual for o motivo;
2.5. Poderá o Sicoob Crediadag suspender o evento, com informações no site, por motivo de
força maior e ou caso fortuito;
2.6. O associado inscrito que, em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar a organização qualquer impedimento de
sua parte, poderá a qualquer tempo ter sua inscrição cancelada;
2.7. O associado inscrito assume que participa deste evento, espontaneamente, isentando de
qualquer responsabilidade o Sicoob Crediadag;
2.8. É vedada a cessão e ou transferência da inscrição a terceiros;
2.9. Ao se inscrever, o associado disponibiliza seus dados e autoriza o envio em seu nome no
endereço eletrônico ou físico, informativo e ou qualquer outro tipo de correspondência para a
divulgação do evento.
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3. DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO:
3.1. O evento terá duração aproximadamente de 01h:00;
3.2. A apresentação será individual, sendo concedido o tempo de cinco minutos, marcados no
cronômetro, para cada associado inscrito;
3.3. O Sicoob Crediadag fornecerá os equipamentos, como microfone, computador e projetor
para as apresentações;
3.4. A organização do evento também se reserva o direito de alterar o roteiro do evento e a
duração, independentemente de prévio aviso.
4. DAS INSCRIÇÕES, DO LIMITE DE PARTICIPANTES E PRAZOS:
4.1. As inscrições serão feitas única e exclusivamente na sede do SICOOB CREDIADAG.
4.1.1 As inscrições serão limitadas a 10 (dez) associados participantes;
4.2. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16/10/2017 (segunda-feira);
4.3. A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos das inscrições;
4.4. Não será cobrada taxa de inscrição, sendo o evento em prol da geração de negócios
entre os associados.
5. INFORMAÇÕES GERAIS:
5.1. Os associados inscritos poderão expor o banner de sua empresa, distribuir brindes e cartões
de visita somente antes e após as apresentações, cooperando com a organização do evento e a
participação dos demais;
5.2. A Organização não se responsabiliza pelas informações fornecidas pelos Participantes aos
presentes no evento, tão pouco se responsabiliza pelos produtos e ou serviços apresentados no
evento;
5.3. Não será responsabilidade da Organização o eventual não comparecimento de qualquer dos
inscritos;
5.4. O Sicoob Crediadag poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente;
5.5. Informações, dúvidas sobre o evento, regulamento ou inscrições, procure seu gerente na
agencia. E-mail: amelia@sicoobcrediadag.com.br ou telefone: (62) 3273-2024.
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