
 

VI CONVENÇÃO DE FRANQUEADOS 

 

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, envie e-mail para: 

eventos@damasio.edu.br 

REGULAMENTO  

1. O evento terá início às 13h00 do dia 13 de outubro (sexta-feira) e o check-out deverá ser feito 

até as 12h00 do dia 14 de outubro de 2017 (sábado). 

1.1. O check-in no Hotel poderá ser feito apenas após as 15h00 do dia 13 de outubro. Evite o 

excesso de bagagens pois, em função da liberação do quarto ocorrer somente depois do início 

do evento, estas serão guardadas em um espaço reservado pelo Hotel para este fim. 

2. A franqueadora se responsabiliza pelo pagamento de uma diária em apartamento duplo no 

Renaissance São Paulo Hotel – SP, para cada franqueado, referente ao período descrito no item 

anterior. 

3. A franqueadora não custeará as despesas de passagens dos franqueados. 

4. A franqueadora não oferecerá serviço de transfer. 

5. Refeições inclusas no período do evento, custeadas pela franqueadora: jantar do dia 13 de 

outubro e almoço do dia 14 de outubro. 

6. A franqueadora não custeará as despesas de serviços do Hotel (lavanderia, estacionamento 

etc.) nem de itens de frigobar dos quartos. 

7. No momento do check-in, o Hotel poderá solicitar o cadastro de um cartão de crédito por 

hóspede, para custeio de possíveis consumos ou danos. 

8. A franqueadora não se responsabilizará pelo pagamento da diária em caso de no show se os 

franqueados que confirmarem presença não comparecerem. Ou seja, após confirmar presença, 

o franqueado que não comparecer deverá reembolsar a Sede com o valor de uma diária.  

9. O franqueado que tiver interesse em levar um acompanhante que não faça parte da rede 

Damásio Educacional (ex.: familiares que não participarão do evento) terá inteira 

responsabilidade pela contratação de hospedagens extras e pelo pagamento integral de suas 

despesas (alimentação, hospedagem e outras atividades). Nesses casos, para efetuar reservas 

de apartamentos extras, solicitamos que o contato seja feito diretamente com o Hotel 

Renaissance São Paulo Hotel – SP, pelo e-mail carmen.cescon@renaissancehotels.com, 

solicitando a tarifa especial para o grupo Damásio. 

 

Valores de hospedagem (por diária) – Tarifa especial para o grupo Damásio: 

Apartamento Deluxe Room Single – R$ 390,00  

Apartamento Deluxe Room Double – R$ 450,00  
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