
 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TIBIRI II 
 

1ª Conferência Bíblica de Adoração – Adoração, Missão e Vida - 2018 
8 a 10 de junho de 2018 

 
REGULAMENTO 
 
No check-in do participante, será necessário a apresentação da carteira de 
identidade e comprovante de pagamento; 
 
O credenciamento funcionará nas dependências da Igreja Batista em Tibiri II da 
seguinte forma: dia 8/06/2018 das 15 às 21 horas, dia 9/06/2018 das 8 às 21 horas e 
no dia 10/06/2018 das 8 às 10 horas. 
 
Os menores de 18 anos que estiverem desacompanhados de um responsável legal, 
deverão se apresentar munidos da autorização (devidamente assinada pelo pai ou 
responsável) e uma cópia (xerox) da identidade do responsável. 
 
O valor da inscrição corresponde aos 3 (três) dias da 1ª Conferência Bíblica de 
Adoração, não podendo ser, em hipótese alguma, transferido para utilização de 
transferência para outro evento organizado pela Primeira Igreja Batista em Tibiri II. 
 
A 1º Conferência Bíblica de Adoração 2018  tem o caráter estritamente religioso e 
confessional, por isso não pode ser considerado um evento de lazer, entretenimento, 
educativo ou mesmo espetáculo musical, pois as ministrações de louvor são 
relacionadas às demais ministrações, palestras e eventuais mesas de 
debates. Devido a esta natureza, ele não se adequaria aos conceitos presentes  nas 
Leis Nacional, Estadual ou mesmo Municipal para fins de obrigação de concessão 
da meia entrada. 
 
Crianças até 5 anos 
 
Crianças até 5 anos (no colo, ou seja não ocupam uma cadeira) não pagam. 
Entretanto, não haverá local e nem programação específica para elas. Sugere-se 
evitar trazê-las. As crianças são bênçãos, mas elas precisam de cuidados e 
dedicação que podem impedir seu melhor aproveitamento dos três dias de evento. 
 
 
Cancelamento  
 

a) Pedidos de cancelamento poderão ser tratados inicialmente por telefone, 
porém tais solicitações precisarão, obrigatoriamente, ser confirmadas pelo 
e-mail conferenciabiblicaadoracao@gmail.com.  

b) O cancelamento pode ser realizado até 7 dias, a contar da data da 
compra, desde que o congresso não tenha sido realizado. Se a solicitação 
for realizada dentro do período de 7 dias após a inscrição, o cancelamento 
pode ser feito até a véspera da data do congresso. 

c) Passando-se os termos do item b (prazo de 7 dias após a inscrição), em 
caso de cancelamento até o dia 10/04/2018 será descontado 50% da 
inscrição.  

d) Em caso de cancelamento no período de 11/04/2018 a 7/06/2018 2018 
será descontado 100% da inscrição; 



 

e) Em qualquer caso, ressaltamos que não poderemos atender a 
solicitações de cancelamento de inscrições efetuadas na data do 
congresso ou após sua realização. 

f) Para solicitar o cancelamento de sua inscrição, o inscrito deverá fazê-lo 
somente através do e-mail conferenciabiblicaadoracao@gmail.com. A 
solicitação deverá ser enviada do e-mail cadastrado pelo congressista no 
sistema no ato da inscrição, informando os dados bancários: número da 
agência, conta, especificando se é poupança ou conta corrente. O 
depósito do reembolso será realizado em até 30 dias após a sua 
solicitação. 

 
Desistência  
 
O não comparecimento a 1ª Conferência Bíblica de Adoração, sem aviso prévio, 
será caracterizado como desistência e também não haverá devolução de valores.  
  
 
Transferência de inscrição 
 
Você poderá fazer a transferência da sua inscrição para outra participante, caso não 
possa vir a conferência. Será preciso preencher a Declaração de Transferência de 
Inscrição, (disponível para download na pagina da conferência 
no www.pibitibiri.com), e como declarante, você deverá seguir as seguintes normas: 
anexar cópia do comprovante do pagamento de inscrição ou do e-mail de 
confirmação de inscrição à declaração: 
 
1) anexar cópia do RG de quem está transferindo a inscrição ou autenticar a 
assinatura de quem está transferindo a inscrição na declaração; 
2) apresentar o documento no guichê de credenciamento, quando a beneficiária 
chegar a conferência. Não será necessário o envio desse documento para a 
organização da conferência antes do início do evento 
  
O pagamento não dá direito à alimentação, hospedagem e nem transporte. 
  
Para saber todas as informações sobre evento, acesse: www.pibtibiri.com 
 
 
Local: Primeira Igreja Batista em Tibiri  
Rua Jericó, 116 - Tibiri II   
Santa Rita/PB 
 
Mais informações: 
 
Na secretaria da Primeira Igreja Batista em Tibiri II, de 15h às 21h 
Por telefone: (83) 3217-0639 / (83) 98728-9110 / (83) 99838-0439 
 
Contatos todos os dias, das 8h às 21h 
Por telefone: (83) 98816-0448 – Coordenação Geral da Conferência 
                     (83) 99373-4924 – Secretaria executiva da Conferência 

http://www.pibtibiri.com/

