Institucional

TERMO DE RESPONSABILIDADE HAIR
EXPERT – GP 2015
De um lado o Contratante:
Eu
_________________________________,
nacionalidade:______________________, profissão:__________________, estado
Civil:__________________________, Rg:_______________________________,
Cpf:_______________________,
residente
e
domiciliado_______________________________,Cep:______________________,
Cidade:_________________________,Estado:_____________________________
___,
responsável pela
empresa:
______________________________,
Cnpj:_______________________________,
I.E:_________________________,
com
sede
no
endereço:___________________________________________________, fones (
___________________), declaro para todos fins legais de direito e a quem
interessar que estou contratando os serviços de:

E de outro Lado o Contratado:
Eu ___________________________________________________________, CPF:
_________________________, RG:___________________________, residente na
_________________________________________________________, na cidade
de _________________________, CEP: _______________, cujo nome para
divulgação profissional é _________________________________, para realização
do curso Hair Expert na data e condições especificadas abaixo, bem como a
responsabilidade referente ao pagamento dos honorários e despesas de viagem no
valor total R$:_________________________,__________ escrever por extenso
(________________________________________________), que será acertado na
seguinte condição de pagamento: ________________________________, para
realização do evento Hair Expert, edição ________, com data agendada para o dia
____________, horário de início ______________ até _______________, a ser
realizado na cidade de ___________________, local do evento:
___________________________________________________________________.

Guichard
Professional
uma
empresa com base sólida no
presente e olhos no futuro. Estar
integrado ao nosso grupo é
sinônimo de construir conceitos,
desenvolver parcerias sólidas,
trabalhar com tecnologia a
serviço da cosmética capilar
mundial,
buscar
novos
horizontes, romper limites a
caminho
da
prosperidade,
resgatar as origens, atingir os
resultados e obter sucesso.
Somos
ágeis,
criativos,
destemidos,
em
constante
crescimento com força total, a
cada momento estamos nos
reinventamos
a
fim
de
surpreender e oferecer aos
nossos clientes os maiores
benefícios e vantagens que nos
garantem ser apontados em
posição de destaque no mercado.
A importância não está no
crescimento, mas sim na
sabedoria de mantê-lo e para isto
contamos com você.

Conceito “Resgate suas
Origens”
Mais que uma marca de
cosméticos
capilar,
está
conceituada como “Resgate as
Origens”. Pesquisando a origem
do sobrenome descobrimos que
a França foi o local escolhido
para a família Guichard iniciar
sua história. Naquele tempo um
famoso
farmacêutico
fazia
história ao aplicar seu trabalho
encantando e salvando vidas, o
reconhecimento por anos de
dedicação
veio
com
a
homenagem
prestada
pelo
estado ao colocar o sobrenome
em destaque até hoje na região,
posteriormente parte da família
veio para o Brasil e sendo a
França berço da cosmética
mundial,
marcada
pela
descoberta
da
primeira
coloração para os cabelos.
Resolvemos investir no mercado
sob a certeza de sucesso e logo
vieram os resultados.

1º CONDIÇÕES GERAIS
As partes por livre e espontânea vontade, declaram estar cientes da necessidade do
cumprimento total das diretrizes abaixo:







Inicialmente é necessário enviar pelo formulário padrão da GP, a solicitação
com respectivo interesse nas datas disponíveis dos educadores técnicos.
Este prazo deve ser programado até 30 dias antes da realização do evento.
Em seguida a GP retorna por e-mail confirmando o recebimento a fim de
registrar o contato.
Após solicitamos aguardamos o envio deste termo devidamente assinado
pelas partes com reconhecimento em cartório antes de vir definitivamente
para a GP. Se as partes exigirem cópias pedimos que seja realizada três
vias de teor igual.
Finalizado o procedimento com o pagamento do cachê diretamente para GP
até 1 dia antes da realização do evento para confirmação do embarque.

ATENÇÃO: Caso o cliente deseja a participação especial de algum
representante da GP no evento, as custas e despesas de viagens serão por conta
deste.






Em caso de cancelamento ou transferência do evento, a parte responsável
obrigatoriamente deve notificar somente por escrito com prazo limite
máximo de 15 (quinze) dias de antecedência a outra, salvo caso fortuito ou
força maior uma vez justificado.
O descumprimento de qualquer uma destas condições firmadas pelas
partes irá acarretar na execução de multa punitiva sobre o valor total
mencionado com base nos prejuízos causados no valor R$:
__________________ naquela que ficou prejudicada.
Este visa manter este caráter punitivo e em respeito agenda do contratado
bem como os compromissos assumidos pelo contratante frente aos
clientes e fornecedores, lembrando que esta não exonera ou substitui o
valor principal que será cobrado para realização deste evento no dia.

As partes elegem o foro da Comarca de mais próxima á residência do réu, para
qualquer demanda judicial relativa ao presente documento, com exclusão de
qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes
assinam o presente instrumento em 03 (vias) originais e de igual teor e forma, na
presença das testemunhas exonerando a empresa GP atuante somente como
fornecedor dos produtos, de qualquer cobrança posterior decorrente das
negociações firmadas para realização deste evento entre as partes, simplesmente
por participar única e exclusivamente como membro de apoio sem fins lucrativos no
que diz respeito á verba levantada nos convites, simplesmente por não participar
ativamente de nenhuma negociação frente aos participantes e fornecedores.
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2º CONFIDENCIAL


Este documento é destinado exclusivamente para a(s) pessoa(s) que
estejam envolvidas na negociação e classificadas como partes
interessadas, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente
privilegiada. Se você não for destinatário deste documento, desde já fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de
qualquer forma, utilizar a informação contida neste, por ser ilegal. Caso
você tenha recebido por engano, pedimos que faça contato imediatamente,
promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de
dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovido de eficácia e
validade o documento que contiver vínculos obrigacionais, expedida por
quem não detenha poderes de representação sobre a marca Guichard
Professional.

Cidade___________________, dia ___________, mês __________, ano _______.

_________________________________
Contratante

Institucional
Guichard
Professional
uma
empresa com base sólida no
presente e olhos no futuro. Estar
integrado ao nosso grupo é
sinônimo de construir conceitos,
desenvolver parcerias sólidas,
trabalhar com tecnologia a
serviço da cosmética capilar
mundial,
buscar
novos
horizontes, romper limites a
caminho
da
prosperidade,
resgatar as origens, atingir os
resultados e obter sucesso.
Somos
ágeis,
criativos,
destemidos,
em
constante
crescimento com força total, a
cada momento estamos nos
reinventamos
a
fim
de
surpreender e oferecer aos
nossos clientes os maiores
benefícios e vantagens que nos
garantem ser apontados em
posição de destaque no mercado.
A importância não está no
crescimento, mas sim na
sabedoria de mantê-lo e para isto
contamos com você.

Conceito “Resgate suas
Origens”

_________________________________
Contratado
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