
   
 

REGULAMENTO  
II FEIRA SHEPARD DE EMPREENDEDORISMO 

 

A II FEIRA SHEPARD DE EMPREENDEDORISMO acontecerá no dia 30 de novembro de 2019 das 9h às 14h, nas 
dependências do Colégio Batista Shepard (Rua José Higino nº 416 – Tijuca), instituição organizadora do evento.  

O objetivo é divulgar negócios, produtos, marcas de clientes/funcionários do Colégio e demais interessados. Com 
isso, desejamos fomentar novas ideias, carreiras e negócios, oportunizando um ambiente seguro e agradável para 
promoção de bens e serviços. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Geral do Colégio, das 8h às 17h, no período de 11 a 22 de novembro 
de 2019.  

2. A inscrição será concluída após o preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de R$40,00 na 
Tesouraria do Colégio (dinheiro ou cartão de débito). 

3. Não serão autorizadas inscrições de empreendimentos que sejam contrários aos princípios do Colégio. 

4. Se o empreendimento depender de energia elétrica, o expositor deverá informar impreterivelmente à 
organização do evento no ato da inscrição.  

 

DOS EMPREENDIMENTOS 

5. As vagas são limitadas. 

6. Determinados produtos poderão ser ofertados por, no máximo, três expositores.  

7. Nenhum expositor poderá comercializar bebida.  

8. Não será autorizada a utilização de equipamentos que sejam inflamáveis. 

9. Os expositores que desejarem utilizar máquina de cartão deverão trazê-las carregada. Não será disponibilizado 
local para o carregamento da mesma. 

 

DO LOCAL 

10. O Colégio disponibilizará o espaço, sendo:  

a. Venda de produtos - barraca com as dimensões de 1,20 X 1,00 e duas cadeiras; 

b. Divulgação de marca (network) - uma mesa (pequena) e duas cadeiras. 

11. Caso o empreendedor possua seu próprio mobiliário e opte em trazê-lo, será cobrada taxa igualmente.  

12. O espaço estará disponível para arrumação/ ornamentação a partir de 8h do dia do evento. 

13. A manutenção da limpeza do local disponibilizado é de responsabilidade do expositor. 

14. A localização de cada expositor será definida pela organização do evento. 

 

DA DESISTÊNCIA 

15. Em caso de desistência de participação, o cancelamento da inscrição deverá ser feito por escrito na Secretaria 
Geral do Colégio, das 8h às 17h.  

16. O ressarcimento da taxa de participação poderá ser requerido até o dia 22 de novembro de 2019. A devolução 
será feita em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17. O estacionamento da Box Park estará com o valor promocional de R$12,00 pelo período até às 15h. Após esse 
horário, a cobrança voltará aos preços normais da Box Park. 

18. Não será permitido o estacionamento de veículos na alameda (subida da Colina). 

19. Para dúvidas, entre em contato com eventos@batista.br ou (21) 2105-0552. 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2019. 

A Direção 


