16TH BRAZ-TESOL INTERNATIONAL CONFERENCE
CONFERENCE RULES
(Versão em português abaixo)

1. The Conference is exclusive for BRAZ-TESOL individual or ins tu onal members in good
standing. It is possible to become a member upon registering for the event.
2. Conference registra on fees are not refundable or transferrable under any circumstances.
3. The conference badge is needed for par cipants to be granted access to the premises and
must be worn at all mes during the event.
4. The badge is included in the conference fee. Replacement badges, if needed for any reason,
will be charged at a cost of R$ 20,00 each.
5. Presenta on rooms will be occupied on a ﬁrst come, ﬁrst served basis. No par cipants will be
allowed in the rooms once full capacity has been reached.
6. Par cipants, presenters, minders, and conference staﬀ are allowed in any presenta on
provided that there are places available.
7. Exhibitors' staﬀ will be granted access exclusively to their own sponsored sessions.
8. By entering the premises all present agree to be ﬁlmed and photographed and grant BRAZTESOL the right to use the images without compensa on of any kind.
9. Exhibitors are solely responsible for any contest, promo on, oﬀer, raﬄe, or similar ac vity they
choose to organize. BRAZ-TESOL will not be held responsible for any ac on not formally
conducted by the organiza on of the event.
10. There will be room to store luggage in the premises. This service will be provided free of charge
to par cipants, who agree that BRAZ-TESOL will not be held responsible for the contents of any
piece of stored luggage.

16TH BRAZ-TESOL INTERNATIONAL CONFERENCE
REGULAMENTO
(English version above)

1. A par cipação na conferência é permi da exclusivamente para associados individuais ou
ins tucionais do BRAZ-TESOL em dia com o pagamento de sua anuidade. É possível associar-se
no momento de inscrição para o evento.
2. O valor da inscrição para a conferência é intransferível e não-reembolsável sob nenhuma
circunstância.
3. O crachá de iden ﬁcação é o documento necessário para que os par cipantes tenham acesso
ao local da conferência e deve ser portado durante todo o período do evento.
4. O crachá de iden ﬁcação está incluído no valor da inscrição para a conferência. Crachás
adicionais, caso necessários por qualquer razão, serão cobrados ao valor de R$ 20,00 cada.
5. As salas das sessões serão ocupadas por ordem de chegada dos interessados. Não será
permi da a entrada de par cipantes após o limite de ocupação da sala ter sido a ngido.
6. Par cipantes, palestrantes e a equipe responsável pelo evento poderão par cipar de todas as
sessões, desde que haja lugares disponíveis.
7. As equipes dos expositores/patrocinadores poderão par cipar exclusivamente daquelas
sessões que tenham patrocinado.
8. Ao adentrarem o recinto, todos os presentes concordam que podem ser ﬁlmados e
fotografados e cedem ao BRAZ-TESOL o direito de uso dessas imagens sem que haja nenhum
po de compensação.
9. Os expositores são os únicos responsáveis por qualquer concurso, promoção, oferta, sorteio ou
a vidade similar que optem por organizar. O BRAZ-TESOL não será responsável por nenhuma
ação que não seja formalmente conduzida pela organização do evento.
10. Haverá espaço para que a bagagem dos par cipantes sejam guardadas. Tal serviço será
oferecido gratuitamente aos par cipantes, que desde já concordam que o BRAZ-TESOL não
será responsável pelo conteúdo dessa bagagem.

