
Condições gerais de participação e venda  
 
 
Baque Trip Salvador #1 
O Baque Trip Salvador #1 é um evento organizado pelo O Coletivo. 
Associação declarada pela lei 1901, número de identificação: W332013445 
Endereço: 109 quai du Président Wilson, 33130 Bègles 
CNPJ: 539 813 709 00042 
Atividade económica: 9001Z 
 
O acolhimento dos participantes no Brasil acontecerá no Espaço Cultural Lactomia, associação ALAS, 2A 
TV. 18 de agosto,99 - Candeal, Salvador - BA, 40296-130, Brasil. 
 
Para melhor preparar a sua estadia de 6 a 23 de fevereiro de 2023, convidamos você a ler, atentamente, 
as condições e informações disponíveis neste documento. 
 
 

I. Progresso do Baque Trip 
Pacote Baque Trip Salvador #1  
O que está incluso: 
 
- Traslado de ida e volta do aeroporto para o local de recepção 
- 18 noites com café́ da manhã;  
- 5 oficinas de percussão ou dança (de acordo com as oficinas oferecidas);  
- Fornecimento de instrumentos de percussão;  
- 2 ingressos para assistir aos ensaios públicos dos Blocos Afros;  
- Participação ao desfile pelas ruas de Salvador;  
- Tour de 1 dia pelo sítio histórico de Salvador (locais culturais, museus…);  
- 2 dias de passeio turístico pelas mais belas praias da Bahia (viagem + hotel com café́ da manhã 
incluso). Suplemento possível: mergulho, passeio de catamarã…  
- Transporte para dirigir-se às atividades;  
- 1 equipe disponível com tradutor para todas as atividades; 
 
Fórmula à la carte  
Além das 5 oficinas inclusas no pacote, o participante poderá́ optar por se inscrever em outras oficinas, 
dentre as oferecidas na programação geral. Serão pagas no local, em moeda brasileira.  
A lista de oficinas à la carte estará́ disponível posteriormente. 
 
 

II. Condições de inscrição 
Termos de inscrições 
Acesse um dos seguintes sites: 
- baquetrip.com/inscricoes-baque-trip-salvador-2023 (português) 
- baquetrip.fr/inscriptions-baque-trip-salvador-2023 (francês) 
 
Você tem a opção de pagar através de: 
- pagamento via cartão de crédito através do formulário HelloAsso (apenas em francês) 
- pagamento em cheque ou transferência bancária através do formulário Jotform 
 
Prazo de inscrição: 4 de dezembro de 2022 
 
Validação de inscrição  
Seu cadastro será́ validado após o recebimento do formulário preenchido e com o pagamento mínimo de 
50% do valor total. 



 
Tarifas  
- Pacote: 650,00€ (euros) por pessoa 
- Oficina adicional a la carte: R$50,00 (reais) por oficina  

 
 

lll. Modalidades de pagamentos  
Calendário de pagamentos  
O pacote deve ser pago no ato da inscrição. 
Oficinas adicionais deverão ser pagas no local, em reais (moeda brasileira). 
 
O pagamento poderá ser feito à vista ou em 2x. 
Se feito em duas prestações, solicitamos um primeiro pagamento de 50% no ato da inscrição (325,00€) 
válido para validação da inscrição. O segundo pagamento de 50% deve ser feito um mês antes do início 
do evento, ou seja, antes de 8 de janeiro de 2023. 
 
Formas de pagamento 
Por cheque: 
Em nome de: O Coletivo 
Para remitir no momento de inscrição para: O Coletivo – 109 quai du Président Wilson – 33130 Bègles 
 
Por transferência: 
O Coletivo – Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
IBAN: FR76 1090 7000 0146 0211 5368 145 
BIC: CCBPFRPPBDX 
 
Por cartão de crédito: 
Pagamento através da plataforma HelloAsso (formulário disponível apenas em francês) 
  
Uma fatura do pagamento pode ser estabelecida a pedido. 
 
Cláusulas de cancelamento  

- Até 3 meses antes do evento, reembolso integral.  
- Até 2 meses antes do evento, reembolso de até 50%  
- Menos de 2 meses antes do evento, reembolso de até 20% 

 
É possível que o inscrito transfira seu registro para outra pessoa, no entanto, isso deverá ser validado 
pelo O Coletivo.  
Em caso de força maior, acompanhada de documento oficial, a inscrição será devolvida integralmente.  
Um evento de caráter imprevisível e externo é considerado caso de força maior.  
 
 

IV. Formalidades  
Passaporte  
Para os cidadãos franceses, você deve ter um passaporte válido por pelo menos seis meses após a data 
de retorno. 
 
Regras de segurança 
 Se você vai viajar para um país com culturas muito diferentes, é necessário aprender, primeiramente, 
sobre os seus padrões sociais, condições de segurança e saúde do país, a fim de desfrutar deste 
momento de forma mais segura e despreocupada. O Coletivo não se responsabilizará, de forma alguma, 
pelas consequências da inobservância dos regulamentos policiais, alfandegários e/ou sanitários do país 
de destino, antes ou durante a viagem, por parte do participante. 
 
 



Para mais informações, você̂ poderá entrar em contato com as embaixadas francesas que estabelecem 
as regras de vida dos estrangeiros no Brasil. Essas regras poderão mudar dependendo das condições de 
saúde ou segurança do país, portanto, é sua responsabilidade informar-se com antecedência e 
regularmente sobre essas regras antes de sua chegada. 
Mais informações no site do governo: https://www.diplomatie.gouv.fr secção de conselhos de viagem. 
 
Algumas regras de segurança essenciais: 
 

- Roubos/Furtos: Monitore os pertences pessoais em todos os momentos, evitando carregar 
todos os seus documentos e grandes quantias de dinheiro. Não exponha nem ande com objetos de valor 
na rua em uma bolsa. Nunca deixe seus pertences na praia sem vigilância. Dê preferência aos caixas 
eletrônicos instalados em shopping centers ou agências bancárias. Em caso de agressão, não oponha 
resistência e obedeça ordens sem negociar ou buscar processar o agressor que possa estar armado. Se 
possível, planeje ter algum dinheiro para entregar ao agressor sem hesitação, bem como um segundo 
telefone. 

- Documentos: Faça uma cópia ou digitalize seus documentos de identidade para acessá-los de 
seu endereço de e-mail em caso de roubo; 

- Transportes: Em todas as localidades do Nordeste, recomenda-se evitar caminhadas, quanto 
mais caminhar, sozinho, e privilegiar o aluguel de veículos particulares e táxis. É aconselhável preparar 
com antecedência um roteiro preciso, para não se desviar dos grandes eixos e áreas de atuação. É 
importante ficar atento às opções de rota oferecidas pelos sistemas de orientação de veículos. 

- Vacinas: Não há vacinas adicionais exigidas para viajar para o estado da Bahia, Brasil, 
entretanto, se você deseja viajar dentro do país ou continente, algumas vacinas são exigidas ou 
recomendadas. Entre em contato com os centros de saúde e viagens em suas regiões ou um centro de 
vacinação internacional para obter mais informações. 

- COVID: Tendo em vista a evolução permanente da situação de saúde ligada à Covid, é 
necessário obter informações diretamente através dos sites oficiais de saúde e viagens. 

- Seguros: Por precaução, considere fazer um seguro para prevenir todos os riscos (acidentes, 
doenças, roubos, perdas). 
 
 
Endereços importantes:  
- Embaixada do Brasil na França: 34, cours Albert-Ier, 75008 Paris. Métro: Alma-Marceau. Tél: 01-45-61-
63-00. Aberto de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00. 
 
- Embaixada da França no brasil: SES Av. das Nações lote 04, quadra 801, St. de Embaixadas Sul, 
Brasília – DF, 70404-900, Brasil: Tél: +55 61 3222-3999. 
 
- Consulado Geral da França em Recife para o Nordeste: R. Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, 75 – Boa 
Viagem, Recife – PE, 51021-410, Brasil. Tél: +55 81 3117-3290. Aberto de segunda a sexta das 9h00 às 
12h00. 


