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REEMBOLSO & CANCELAMENTO

Um compromisso com sua participação no ISTA é um compromisso consigo mesm@.
Nós consideramos que o fato de você se sentir atraíd@ para participar deste curso não é uma
mera coincidência. O seu depósito e pagamento denotam este comprometimento. Portanto,
seu depósito não é reembolsável.
Entretanto, se por algum motivo de força maior não for possível para você participar do curso
depois que tiver feito sua inscrição, você poderá receber um reembolso parcial sobre a
quantia que já tiver pago além do depósito, sob as seguintes condições:

● Se você cancelar antes de 30 de janeiro, você receberá um reembolso total do seu
pagamento total até a data, menos o depósito não reembolsável. As taxas de
transferência bancária serão por conta d@ participante.

● Se você cancelar entre 30 de janeiro e 29 de março, o valor retido será de 50% do
valor do seu pagamento total até a data, menos o depósito não reembolsável. Os
50% restantes serão transferidos de volta para você. As taxas de transferência bancária
serão por conta d@ participante.

● Cancelamentos após 30 de março não são reembolsáveis.

● Não poderemos oferecer nenhum reembolso caso você decida sair a qualquer momento
após o primeiro dia do curso.

● Cancelamentos só serão confirmados se você enviar uma mensagem para
istabrazil@gmail.com com a sua informação e motivo do cancelamento, e nós
responderemos dentro de 48 horas.



Devido à pandemia, apresentamos a seguinte atualização em nossa Política de
Reembolso:

O ISTA, como organismo vivo e suscetível às transformações que o mundo está passando, tem
seu posicionamento atento e ativo em direção à criação de um espaço seguro e coerente com
sua proposta. Por essa razão, é um retiro cujo currículo dificulta o distanciamento físico, pois
grande parte da vivência e sua potência transformacional acontece por conta da proximidade e
interação com os demais participantes.
No entanto, encorajamos cada participante a fazer escolhas claras em relação à seus próprios
limites, havendo assim a possibilidade de cada um optar por estabelecer seus próprios meios
de interagir, incluindo o distanciamento e ausência de toque se assim preferir.

Ao mesmo tempo, tomamos as precauções necessárias para que o cuidado sanitário seja
eficiente, principalmente no que diz respeito à alimentação e limpeza dos espaços.

Por estarmos cientes de possíveis cancelamentos dos cursos/ fechamentos de fronteiras/
contaminação de indivíduos perto da data do retiro, nossa Política de Reembolso abarca a
opção de retorno completo da quantia paga, caso o motivo seja um ou mais dos apresentados
aqui.

Se o ISTA tiver que cancelar o evento por qualquer motivo, será feito o reembolso total,
lembrando que não haverá reembolso de despesas pessoais adicionais, como viagem,
acomodação etc. Recomendamos que as reservas de transporte e acomodação para os
períodos antes e depois do evento sejam feitas com mais proximidade ao evento, ou bilhetes
flexíveis e reservas de acomodação reembolsáveis.

No mais, vibramos na positividade e na confiança de que esses tempos sombrios trazem
também grandes oportunidades, e damos as boas vindas àqueles que sentem o chamado de
participar de um evento tão importante e potente nesse momento de tantos desafios.

Gratidão por entender e honrar estes acordos!


