Orientações, regras e normas gerais
Direitos do inscrito:
● Para a hospedagem será fornecido o colchonete;
● O transporte será com ônibus tipo escolar, de acordo com a distância
que o congressista for alojado(a) em relação ao local do congresso;
● A alimentação será café-da-manhã, almoço e jantar, com exceção do dia
31/05 que não terá alimentação inclusa; e
● A Pulseira de identificação que servirá como um passaporte para as
refeições e alojamentos.
Objetivo:
Apoiar a Diretoria Geral da UNAADEB na realização da hospedagem para o
Congresso Geral, oferecendo um local acessível aos congressistas que
optarem por se hospedar no evento.
Regras:
Como o Congresso é um local de reunião e adoração à Deus, esperamos de
cada um, atitude digna de cristão, observando os critérios disciplinares,
evitando conversas apimentadas, gritarias, algazarras e todo comportamento
que possa prejudicar o ambiente harmonioso.
A distribuição dos inscritos nos respectivos alojamentos será por Setores da
ADEB, desde que a inscrição seja realizada até 13/05 (Domingo), a partir desta
data não serão aceitas novas inscrições pela Internet. No início do Congresso,
se ainda estiverem vagas, a Secretaria de Hospedagem irá disponibilizar vagas
para novos inscritos, não sendo garantido que o inscrito fique junto com seu
Setor.
A troca de alojamentos não será autorizada, a não ser por motivo justificado à
Secretaria de Hospedagem.
Os hóspedes devem zelar pela conservação dos alojamentos, mantendo
sempre arrumados e limpos os quartos e banheiros dos locais de hospedagem.
Só será permitida a presença nos alojamentos de pessoas devidamente
inscritas pela Secretaria de Hospedagem. Não será permitido o ingresso de
meninos no alojamento das meninas e vice-versa.

Os inscritos deverão zelar pelos seus objetos de valor e/ou aparelhos
eletrônicos, sendo os mesmos de responsabilidade única e exclusiva do seu
dono, eximindo de qualquer responsabilidade a Secretaria.
Menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis.
Disposições Gerais.
O inscrito que desrespeitar as Regras e ou Normas acima, poderá ter a sua
permanência suspensa a qualquer momento, seus pais e/ou responsáveis
poderão ter a presença solicitada pela Secretaria de Hospedagem e o valor
pago não será restituído. Todos os assuntos omissos neste regulamento serão
tratados pela Secretaria de Hospedagem.

