Política de Cancelamento, desistência do Curso e de uso de Imagem.
LRMG treinamentos LTDA possui uma política para cancelamento, desistência do
curso e de uso de imagem, a qual segue as seguintes disposições:
1. A Inscrição do participante é feita pelo site em que ele escolherá a forma de
pagamento ( boleto ou cartão de crédito). A LRMG tem até 15 dias antes do curso para
cancelar, caso não atinja o número mínimo de inscritos.
2. A LRMG não se responsabiliza por nenhuma despesa eventualmente despendida pelo
aluno, a qualquer título que não o pagamento da inscrição, em especial, se ocorrer
antes da data da efetiva confirmação das turmas, que acontecerá em até 15 dias antes
do curso.
2. A inscrição somente será confirmada após a compensação bancária ou confirmação
da empresa Pag seguro, no caso de pagamento por cartão de crédito. Não é necessário
enviar comprovante de pagamento.
3. As inscrições poderão ser canceladas mediante solicitação de cancelamento enviada
por e-mail em um prazo não inferior a 15 dias úteis do início do treinamento e será
cobrado, neste caso, taxa administrativa de 10% do valor do treinamento. Para
solicitações de cancelamento inferiores a 14 dias úteis e superiores a 3 dias úteis, será
cobrada uma taxa de 50% do valor do treinamento. Caso a solicitação seja enviada em
prazo inferior a 3 dias úteis do treinamento, a taxa cobrada será de 75% do valor do
treinamento e caso o inscrito não compareça ao curso, a LRMG treinamentos LTDA se
reserva o direito de não reembolsar qualquer valor previamente pago.
4. No caso do programa Personal Auditor, as inscrições poderão ser canceladas mediante
solicitação de cancelamento enviada por e-mail até 7 dias anteriores ao início do
programa, ocasião que haverá restituição integral dos valores pagos. Para solicitações de
cancelamento ocorridas entre 6 e 2 dias anteriores ao início do curso, será cobrada uma
taxa administrativa no valor fixo de R$ 100,00 e restituição do valor remanescente. Caso
haja disponibilidade, o aluno poderá remarcar outra data para a realizaçao do curso,
desde que ocorra em até 30 dias. Caso o aluno não compareça ao curso na data
marcada, perderá integralmente os valores pagos.
5. A LRMG treinamentos LTDA poderá alterar as datas dos cursos, caso em que o aluno
será avisado com antecedência de até 15 (quinze) dias úteis antes da data prevista, caso
o número mínimo de inscritos não seja atingido. Se o aluno não puder comparecer na
data sugerida e já houver pagado, o valor será restituído integralmente somente com
antecedência de 15 dias antes do curso.
6. A LRMG treinamentos LTDA se reserva o direito de alterar conteúdo e/ou corpo
docente caso algum palestrante, por motivo fortuito, repentino ou força maior não possa
comparecer ao treinamento, hipótese em que a LRMG treinamentos LTDA garantirá a
substituição do profissional e a aplicação do conteúdo por outro profissional
especializado.
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7. A LRMG treinamentos LTDA fornecerá o certificado de participação com os dados do
participante no dia do treinamento.
8. Ao efetuar a inscrição, o PARTICIPANTE cede a LRMG treinamentos LTDA o direito de
uso de sua imagem/fotografia em peças promocionais, publicitárias e/ou acadêmicas,
sem quaisquer ônus presentes ou futuros para as partes. As peças promocionais,
publicitárias e/ou acadêmico, de que trata a esta Cláusula, poderão ser veiculadas por
qualquer meio, físico ou digital, por tempo indeterminado e em locais e veículos a
critério de escolha da LRMG treinamentos LTDA, sempre que convier à contratada.
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