Código de Conduta
GRAMADO SUMMIT 2021

Nós prezamos pelo respeito acima de tudo e, por isso, lançamos
oﬁcialmente este Código de Conduta para a Gramado Summit 2021.

O objetivo é promover um evento que não se destaque apenas pela
qualidade da Feira de Negócios e da grade de conteúdo, mas também
no âmbito das relações humanas.

Este código deve ser seguido por todos os participantes do evento,
em todas as suas ações, durante os três dias. Assim, criaremos o
ambiente ideal para impulsionar a inovação em clima de respeito.

O CÓDIGO

A Gramado Summit se dedica a oferecer uma experiência livre de assédio
para todos, independentemente de gênero, idade, orientação sexual,
deﬁciência, aparência física, tamanho corporal, cor de pele, etnia, religião
ou escolhas de tecnologias.

Diante disso, vale detalhar que assédio inclui comentários verbais ofensivos
relacionados ao gênero, idade, orientação sexual, deﬁciência, aparência
física, tamanho corporal, cor de pele, etnia, religião, escolhas de
tecnologias, imagens sexuais em espaços públicos, intimidação
deliberada, perseguição, fotograﬁas ou ﬁlmagens constrangedoras,
interrupção contínua das apresentações ou outros eventos, contato físico
inadequado e atenção sexual indesejada.

Os participantes que receberem uma solicitação para interromper
qualquer comportamento de assédio devem fazê-lo imediatamente.
Se um participante se envolver em comportamento de assédio, os
organizadores podem tomar todas as medidas que considerarem
adequadas, incluindo avisar o ofensor ou expulsá-lo sem nenhum
reembolso.

Caso seja assediado, perceba que alguém está sendo assediado ou tenha
alguma dúvida, entre em contato com um membro da equipe
imediatamente. Membros da equipe podem ser identiﬁcados pois estarão
vestindo camisetas marcadas. Não tome atitudes por conta própria e
denuncie a situação de forma discreta, a ﬁm de mantermos a segurança
de todos, a ordem e o sigilo.

A equipe da Gramado Summit estará disposta a auxiliar os participantes a
contatarem a segurança, assim como as devidas aplicações da lei local,
fornecer escoltas ou ajudar aqueles que sofrerem assédio para que se
sintam seguros. Nós valorizamos a sua participação e queremos que
aproveite o máximo possível, sinta-se segurança, e acima de tudo, respeitado.

Esperamos que os participantes sigam estas regras tanto nos palcos de
conteúdo e na feira de negócios, bem como em eventos sociais
relacionados, como after-parties, happy-hours e jantares.

OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

- Não é permitido o acesso ao evento por menores de 12 anos, mesmo que
acompanhados pelos pais e/ou responsáveis.
- Não é permitido fumar nas dependências do evento.
- Não é permitida a entrada de animais de estimação nas dependências
do evento.

HORÁRIOS

Credenciamento/Feira:
10, 11 e 12 de Março a partir das 8h
Palestras
10, 11 e 12 de Março a partir das 10h às 19h30min

Local do evento

SERRA PARK
R. Henrique Belotto - Três Pinheiros
95670-000 Gramado RS

Organização:
Summit Hub Eventos de Inovação Eireli
CNPJ: 10.770.168/0001-30
Gramado – RS – Brasil
95670-000
www.gramadosummit.com
+55 (54) 98146 7069

Fale conosco
contato@gramadosummit.com
+55 (54) 98146 7069

