Condições de Participação
Estimado (a) Cliente ,
A oferta formativa bioMérieux em sala tem dois formatos :
1) Jornadas Cientificas
2) Workshops Científicos
As Jornadas cientificas são de dia inteiro , com almoço incluído e têm o seguinte horário:
10h‐13h e 14h00‐17h
As mini Jornadas cientificas ou meios dias científicos são de tarde e têm o seguinte horário :
14h‐17h
Estas acções são realizadas em sala e num hotel escolhido para o efeito .
Lisboa :
a) Hotel Olissipo Oriente
Endereço : Av. Dom João II 32, 1900‐083 Lisboa, Portuga
TLF :+ 351 21 892 9100

Porto :
 Hotel Crown Plaza no Porto
Endereço: Av. da Boavista 1466, 4100‐114 Porto
TLF:+351 22 607 2500



Contactos Gestão Administrativa :

e‐ mail : atendimento@biomerieux.com ou rosario.bernardo@biomerieux.com
Tel: 21 415 2350 ou 21 415 2365 opção2 : reagentes
Fax : 21 418 32 68



Responsável da Formação
Maria do Rosário Bernardo
e‐mail : rosario.bernardo@biomerieux.com

INFORMAÇÕES PRÁTICAS :
O local e horários da formação podem variar de uma sessão para a outra . São indicados em
cada programa assim como a data da formação.
Para as acções de um dia inteiro , o almoço está incluído no preço da inscrição.
INSCRIÇÃO :
Não são aceites inscrições por telefone . A inscrição deverá de ser efectuado no site da:
http://www.biomerieux.pt
no local das Formações 2017, identificado pelo símbolo

As inscrições serão registadas por ordem de chegada .Sendo obrigatório a colocação do
endereço de email do inscrito e da entidade pagadora .
Após a inscrição receberão uma referência multibanco para efectuarem o pagamento , esta
referencia tem um tempo limite que desaparecerá quando atingirmos o numero de inscritos
aceites por formação . As vagas serão limitadas a quem efectuar o pagamento dentro do
prazo requerido. Por motivos de logística não podemos garantir a participação a quem não
efectuar o pagamento antes da acção , o pagamento serve de confirmação de presença .
Se não se atingir o limite mínimo estipulado para cada uma das acções , estas poderão ser
canceladas. Os inscritos receberão um e‐mail de informação .
Um mês antes da acção receberá uma aviso alerta para efectuar o pagamento , caso ainda não
tenha feito. Vai recebendo este aviso semanalmente até dois dias antes da formação caso
ainda haja vagas, se o deixar de receber é porque a sessão está completa . É muito importante
que nos confirme a sua presença até uma semana antes do evento porque temos de dar essa
informação ao hotel de modo a garantir sala apropriada para a realização da acção .
Os documentos referentes à apresentação serão enviados pelo we transfer , até ao dia
anterior à realização da acção . A apresentação não será fornecida no dia do evento .

Pagamentos :
Jornadas Cientificas : 1 dia ( 10H ás 17H ) com o custo de 75€ ( IVA incluído ) em Lisboa e
Porto e 120€ nos Açores
Workshops Científicos : ½ dia ( 14h00 às 17h00) com o custo de 45€ ( IVA incluído ).

ANULAÇÃO :
1. Por iniciativa do cliente
Em caso de impedimento , será necessário avisar a BioMérieux , por mail ou por fax no
mínimo 1 semana antes do evento ,de modo a atribuir o vosso lugar aos inscritos em lista de
espera.
Caso a anulação seja efectuada até dois dias antes do evento ou no próprio dia será facturado
50% do custo do evento
2. Por iniciativa da bioMerieux Portugal
O Centro de Formação da bioMerieux Portugal reserva‐se a possibilidade de anular , qualquer
evento em que o número de inscritos seja insuficiente , ou devido a problema técnico ou
logístico . Sempre que possível serão indicadas novas datas para a realização do evento.
FACTURAÇÃO :
A factura será enviada automaticamente por email após o pagamento .
CERTIFICADO DE PRESENÇA :
Um Certificado de Presença será enviado por email após a acção de formação.
A Equipa bioMerieux está ao vosso serviço para vos aconselhar na escolha da formação que
melhor se lhe adequa a si ou à sua organização.
O nosso compromisso é o de ajudar e contribuir para o desenvolvimento pessoal e contínuo
de cada um dos nossos clientes.
Esperamos contar convosco em 2017 , agradecendo toda a vossa confiança.
Maria do Rosário Bernardo
Responsável da Formação

