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TERMOS E CONDIÇÕES  
CRIAR OUTRA VIDA 

13 a 15 de Novembro 2020  

 

 

A Casa das Viagens  
RJRI The Ericeira Real Estate Lda 
RNAVT:7802  

 

INFORMAÇÃO GERAL 

 

Parabéns por embarcares neste Seminário  

Para que tudo possa fluir, é necessária alguma logística e estrutura que nos vai permitir viajar tranquilos.  

Assim sendo, para assumirmos a inscrição faz chegar até nós:  

1. Ficha de Inscrição (preenchida e assinada – inclui termo de responsabilidade) 

2. Pagamento de todas as prestações até à data, tornando a inscrição e reserva válidas 

3. Enviar o comprovativo de pagamento para info@zenfamily.pt 

 

PRESTAÇÃO ATÉ Valor 

1ª Reserva 120€  

2ª 

Pago no dia, no 

inicio da 

actividade 

100€  

 Total 220€ 

 

PAGAMENTOS 

1. Relativamente ao pagamento da viagem/retiro existem 2 prestações obrigatórias com datas definidas e iguais 

para todos os participantes; 

- Transferências e envio do comprovativo para info@zenfamily.org  

- As 2 transferências para Luís Miguel da Silva Baião 

Total de 220€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A inscrição só é válida após o pagamento da RESERVA sendo dado uma tolerância de 3 dias entre a inscrição e 

sua efectivação. Reservamos o direito de libertar o lugar caso a data da reserva não seja cumprida.  

 

 

 

Luís Miguel da Silva Baião 
 

Millenium BCP 
Número de Conta: 0000000156630945 

NIB: 0033 0000 00156630945 05 
IBAN: PT50 0033 0000 0015 6630 9450 5 

SWIFT: BCOMPTPL 

 

(*) O valor total da Viagem é de 220€ 
 
Os pagamentos suavizados deverão ser feitos 
até às datas previstas.  
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1. Cada prestação tem o valor de x % do valor total do seminário/retiro; 

2. A inscrição continua válida após o pagamento de todas as prestações até à data; 

3. Reservas canceladas por falha de pagamento da prestação não têm reembolso; 

4. O participante que pretenda saldar uma dívida sobre uma reserva cancelada terá de: 

a. Sujeitar-se à existência de vaga; 

b. Pagar todas as prestações até à data do novo pedido de reserva. 

5. Se o participante falhar ou realizar um pagamento inferior ao valor das prestações, até à data, terá um prazo de 

10 dias para saldar a dívida antes do cancelamento da reserva e do reembolso total ou parcial do valor pago; 

 

DESISTÊNCIAS / ANULAÇÕES 

6. Em caso de desistência, o valor total do retiro/evento é perdido, exceto se o participante arranjar uma pessoa 
que ocupe o seu lugar. 

7. As trocas de viajantes estão sempre sujeitas a autorização pela parte dos fornecedores, e possuem sempre 
custos impostos pelos mesmos. 
 

OUTRAS CONDIÇÕES: 

 

8. Datas do seminário: 13 a 15 de Novembro 2020.  
9. O número minimo de participantes é de 20 pessoas.   
10. Não sendo possível reunir um mínimo participantes, a organização reserva o direito de o cancelar.  
11. A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 120€ de inscrição. O restante 

valor de 100€ deverá ser pago no início da actividade.  
12. Inclui as refeições indicadas no programa (coffee-breaks) 
13. Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do programa, horas ou locais a 

visitar, sem prejuízo da experiência e sem alteração do preço final.  
14. Em caso de desistência, o valor total do retiro/evento é perdido, excepto se o participante arranjar uma 

pessoa que ocupe o seu lugar.  
15. Todos são responsáveis pelo seu corpo e pela sua mente assim como pelos seus actos, pelo que devem 

respeitar a energia de grupo e os hábitos dos locais.  
16. Antes de qualquer pagamento deve enviar um email para info@zenfamily.pt ou info@zenfamily.org para 

saber se existe vaga.  
17. 1A inscrição só é válida após o pagamento do valor da inscrição, sendo dado uma tolerância de 3 dias entre a 

inscrição e sua efectivação. Reservamos o direito de libertar o lugar caso as datas não sejam cumpridas. 
 

Se sentires necessidade, contacta-nos. 

(Muito obrigado!) 
Luís Baião e Daniela Ricardo 
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