
 
 

REGULAMENTO 
 
Definições para este regulamento: 
DETOX DA ALMA (ou Detox): é um programa de desintoxicação da alma, 
realizado em um final de semana, em Búzios, no Rio de Janeiro, o qual se 
inicia na sexta-feira e finda no domingo subsequente; 
 
CANDIDATO: é a pessoa física interessada em participar do Detox; 
 
PARTICIPANTE: é o candidato, que, após efetuar o pagamento garante sua 
vaga no Detox; 
 
PRÉ-PAGAMENTO: é o pagamento do “sinal”, ou seja, 50% do valor total do 
Detox, a fim de garantir a participação do candidato; 
 
PAGAMENTO FINAL: é o pagamento final, ou seja, 50% restantes do valor 
total do Detox; 
 
PAGAMENTO INTEGRAL: é o pagamento de 100% do valor do programa. 
Poderá realizar este pagamento as pessoas interessadas ou os candidatos que 
manifestarem interesse em prazo inferior a 10 dias de antecedência ao 
programa; 
 
PAGSEGURO: é uma empresa brasileira que atua como meio de pagamento 
eletrônico e Instituição Bancária sendo uma das responsáveis pela captura, 
transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e 
débito; 
 
LINK DE PAGAMENTO: Link de site de internet com as informações 
necessárias para que o candidato efetue o pagamento e torne-se um 
participante do Detox. Esse link será enviado pela equipe do programa após o 
preenchimento do formulário pelo candidato; 
 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: também conhecida como transferência 
eletrônica, é uma maneira de transferir fundos de uma entidade para outra; 
 
DEPÓSITO BANCÁRIO: é a operação financeira mediante a qual um banco 
recebe determinada quantia em dinheiro, comprometendo-se a mantê-la sob 
sua guarda e se obrigando a restituí-la, na mesma espécie, quando solicitado 
pelo favorecido; 
 
PACOTE ESTENDIDO: o participante que adquire o pacote estendido do 
programa declara ciência, que a extensão refere-se tão somente a 
hospedagem e café da manhã no hotel e que não haverá, nesses dias de 
extensão, a programação realizada no Detox. 
 
 



 
1) Candidatura 

i. A pessoa física interessada em participar do Detox, deverá se 
candidatar ao programa através de preenchimento de formulário on-line, 
disponível no site www.detoxalma.com.br . 

ii. Após o preenchimento do formulário, a equipe do Detox, entrará em 
contato com o candidato através de e-mail ou celular, informando se há 
disponibilidade para a próxima edição. Havendo disponibilidade a 
equipe, neste mesmo contato, passará os as informações necessárias 
para pagamento, tanto do pré-pagamento, quanto do pagamento final, 
para que o candidato efetue o pagamento e torne-se um participante do 
programa. 

iii. Não há prazo para se candidatar ao programa.  
iv. O não preenchimento do formulário inviabilizará a participação do 

interessado no programa Detox da Alma, visto que todas as informações 
solicitadas são obrigatórias e importantes para o pleno sucesso da 
experiência Detox. 

 
 
2) Pacotes 

i. Individual (1 pessoa) – R$ 2.200,00: Duas noites em suíte de acordo 
com a programação do Detox, com todas as refeições e atividades do 
Detox inclusas; 

ii. Individual + 1 dia (1 pessoa) – R$ 2.700,00: Duas noites em suíte de 
acordo com a programação do Detox, com todas as refeições e atividades 
do Detox inclusas, com direito a escolher um dia extra imediatamente 
anterior ou posterior ao Detox para utilização do Hotel, com café da 
manhã  do hotel incluído no dia extra; 

iii. Individual + 2 dias (1 pessoa) – R$ 3.200,00: Duas noites em suíte de 
acordo com a programação do Detox, com todas as refeições e atividades 
do Detox inclusas, com direito a escolher dois dias extras imediatamente 
anteriores ou posteriores ao Detox, ou escolher um dia diretamente 
antecedente e um dia diretamente subsequente ao Detox, para utilização 
do Hotel, com café da manhã do hotel incluído nos dias extras; 

iv. Casal - R$ 3.600,00: Duas noites em suíte com cama de casal de acordo 
com a programação do Detox, com todas as refeições e atividades do 
Detox inclusas. 

v. Casal + 1 dia - R$ 4.100,00: Duas noites em suíte com cama de casal de 
acordo com a programação do Detox, com todas as refeições e atividades 
do Detox inclusas, com direito a escolher um dia extra imediatamente 
anterior ou posterior ao Detox para utilização do Hotel, com café da 
manhã do hotel incluído no dia extra; 

vi. Casal + 2 dias – R$ 4.600,00 : Duas noites em suíte com cama de casal 
de acordo com a programação do Detox, com todas as refeições e 
atividades do Detox inclusas, com direito a escolher dois dias extras 
imediatamente anteriores ou posteriores ao Detox, ou escolher um dia 
diretamente antecedente e um dia diretamente subsequente ao Detox, 
para utilização do Hotel, com café da manhã do hotel incluído nos dias 
extras; 
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vii. Duplo Compartilhado (2 pessoas) - R$ 3.600,00: Duas noites em suíte 

de acordo com a programação do Detox, com todas as refeições e 
atividades do Detox inclusas; 

viii. Duplo Compartilhado + 1 dia (2 pessoas) - R$ 4.100,00: Duas noites 
em suíte de acordo com a programação do Detox, com todas as refeições 
e atividades do Detox inclusas, com direito a escolher um dia extra 
imediatamente anterior ou posterior ao Detox para utilização do Hotel, 
com café da manhã do hotel incluído no dia extra; 

ix. Duplo Compartilhado + 2 dias (2 pessoas) – R$ 4.600,00: Duas noites 
em suíte de acordo com a programação do Detox, com todas as refeições 
e atividades do Detox inclusas, com direito a escolher dois dias extras 
imediatamente  anteriores ou posteriores ao Detox, ou escolher um dia 
diretamente antecedente e um dia diretamente subsequente ao Detox, 
para utilização do Hotel, com café da manhã do hotel incluído nos dias 
extras; 

x. Básico: Todas as refeições e atividades do Detox inclusas, não 
possuindo direito à hospedagem. O participante do pacote básico deverá 
retirar-se do Hotel logo após o fim da programação, podendo retornar no 
dia seguinte, também de acordo com a programação do Detox; 

xi. Café da Manhã + Yoga: O participante terá direito a uma aula de Yoga, e 
em seguida ao café da manhã do dia escolhido de acordo com a 
programação do Detox, não sendo possível a participação das outras 
atividades. 

OBS.: As massagens não estão incluídas nos pacotes e seu pagamento 
deverá ser feito à parte. 

 
3) Pagamento 

i. Somente será possível realizar o pagamento, após o preenchimento 
integral do formulário disponibilizado no site www.detoxalma.com.br .  

ii. O candidato que optar por cartão de crédito, receberá um link de 
pagamento e os candidatos que optarem por transferência/depósito em 
conta receberão os dados bancários e o prazo para pagamento. 

iii. O pagamento de 50% do valor do pacote deverá, obrigatoriamente, ser 
feito em até 3 dias corridos após o recebimento das informações de 
pagamento e os 50% restantes (pagamento final), até 10 dias antes do 
início do programa Detox.  

iv. Caso a candidatura tenha sido realizada em período inferior aos 10 dias 
antecedentes ao programa, o candidato receberá informações para  
pagamento do valor integral. Caso a candidatura seja realizada nos 
último 5 dias corridos antecedentes ao Detox, a única forma de 
pagamento disponível será via transferência/depósito bancário. 

v. Ambos os pagamentos, seja o pré-pagamento, pagamento final ou 
pagamento integral, poderão ser via cartão de crédito (através de link de 
pagamento da Pagseguro ou via transferência/depósito bancário em 
conta a ser informada pela equipe do Detox. 

vi. O participante que efetuar o pagamento via transferência ou depósito 
bancário, obriga-se, de imediato a enviar o comprovante para o e-mail 
detoxdaalmabuzios@gmail.com informando no assunto seu nome 
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completo, pacote adquirido, se o pagamento realizado refere-se ao 
pagamento pré, final ou integral. 

vii. Os prazos para pagamento serão: 
Pagamento integral: em até 3 dias corridos após o recebimento das 
informações de pagamento, desde que esses 3 dias corridos não 
coincidam com o início do programa. Se a candidatura for feita com 
somente 3 dias, ou menos, de antecedência ao início do Detox o prazo 
para pagamento será no mesmo dia do recebimento das informações de 
pagamento. 
Pré-pagamento: em até 3 dias corridos após o recebimento das 
informações de pagamento pela equipe do Detox. 
Pagamento Final: até 10 dias corridos de antecedência ao início do 
programa. 
Pagamento Final: até 10 dias antes do programa 
 

 
4) Parcelamento 

i. O parcelamento é oferecido pelo PagSeguro e as regras e normas, bem 
como taxas de juros são impostas pela PagSeguro. 

ii. As condições gerais para a utilização dos serviços da PagSeguro poderão 
ser observadas no site https://pagseguro.uol.com.br/sobre/regras-de-
uso#rmcl 

iii. Só haverá parcelamento para os pagamentos realizados via cartão de 
crédito, ou seja, os candidatos que optarem por transferência/depósito 
bancário, estão cientes de que o valor deverá ser pago em uma única 
vez. 

        
 

5) Política de Cancelamento e Reembolso 
i. Caso o participante se arrependa ou não possa participar do Detox, poderá 

solicitar o reembolso do valor pago como reserva, mediante contato através 
do e-mail detoxdaalmabuzios@gmail.com, informando nome completo, 
CPF e telefone para contato e comprovante de pagamento, dentro do prazo 
de 7 (sete) dias, a contar da data de pagamento confirmado no cartão de 
crédito ou transferência/depósito bancário, conforme artigo 49 do CDC, 
desde que o participante não tenha usufruído do programa Detox.  

ii. Em casos de arrependimento posterior ao prazo estabelecido em lei, 
conforme item 2.1, não será permitida a devolução do valor pago para 
reserva, visto que o recurso já fora utilizado para preparação da 
experiência Detox, não sendo possível sua devolução.  

iii. Em caso de não comparecimento ou redução de estadia: não haverá 
reembolso. 

 
 

6) Check in: 
A partir de 15 horas de sexta-feira. 

 
7) Check out: 
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Até às 16 horas de domingo. 

 
8) Animais de Estimação 

Como somos um programa de desintoxicação da alma, e por nem todas 
as almas serem tolerantes aos bichinhos de estimação, não somos “pet 
friendly”, ou seja, não está permitida a hospedagem de animais de 
qualquer espécie/porte. 

 
9) Atividades Obrigatórias: 

Por se tratar de um programa, convidamos todos a participarem das 
atividades previstas para o programa. 

 
10) Alimentação: 

Cada participante terá direito as seguintes refeições:  
• Café da Manhã (sábado e domingo);  
• Almoço (sábado e domingo);  
• Lanche da Noite (sexta-feira e sábado). 

 
*O cardápio do dia terá apenas uma opção de refeição. 
**Conforme horários estabelecidos na programação. 
***Os casos de restrições alimentares deverão ser apresentados através do 
formulário de reserva do Detox da Alma. É de inteira responsabilidade do 
participante a informação de restrições alimentares. 
****O hotel disponibiliza opções de refeições as quais podem ser consumidas 
pelos participantes mediante o pagamento do valor da refeição diretamente ao 
hotel. 
 
 

11)  Estacionamento 
Não temos estacionamento próprio. Indicamos um local a 200 metros do 
Hotel Vila da Santa. O Detox e o hotel não se responsabilizam pelos 
eventuais danos ocasionados. 

 
12)  Internet 

O uso da internet do Hotel (Wi-Fi) é gratuito. 
  

13)  Eletricidade e tipo de tomada 
110 volts com as tomadas de encaixe de dois pinos. 

 
14)  Achados & Perdidos 

Itens esquecidos por participantes do Detox e encontrados após a 
partida serão guardados para serem devolvidos pelo proprietário em até 
90 dias. 
A devolução será realizada no mesmo endereço do Hotel. 
Após esse período, o Hotel se desvencilhará dos itens não reivindicados 
da forma que julgar mais adequada. 

 



 
 
 

15)  Mapa Astral: 
Todos os participantes do Detox possuem o direito de receber um mapa 
astral simplificado (Mandala Astrológica) pela Chloé d'Archemont. Essa 
Mandala Astrológica não é a análise do seu mapa astral. Para tal, é 
necessário que o participante tenha preenchido de maneira correta o 
formulário de candidatura. A falta de informações e informações inexatas 
implicará num resultado incorreto do mapa, o qual o programa Detox 
não pode se responsabilizar, observado ter sido um ato falho do 
participante ao preencher o formulário. 
  

16)  Informações Gerais: 
i. Todo consumo de frigobar deverá ser pago antes da saída dos hospedes, 

após verificação de frigobar, ou seja, no ato do check out; 
ii. Todo e qualquer estrago, deterioração, prejuízo ou dano causado na 

estrutura física do hotel e/ou nos equipamentos constantes nos 
apartamentos e nas áreas comuns, causados pelos participantes, serão 
de inteira responsabilidade deste. Neste caso, o valor do dano será 
apurado e informado para o devido pagamento/reembolso; 

iii. Criança até 04 anos e 11 meses na mesma cama que os pais é cortesia, 
se desejar cama extra, deverá verificar a disponibilidade e será cobrada 
taxa específica;  

iv. No caso de menor acompanhado dos pais, é imprescindível no ato do 
check in a apresentação do documento de identidade. Caso não esteja 
acompanhado dos pais, é necessário que seja entregue no ato do check-
in autorização por escrito de pelo menos um dos pais, com firma 
reconhecida em cartório, junto com o documento de identidade do menor. 

 
Obs. Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, 
motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável. (Lei nº 8.069/1990, de 13 de julho de 
1990 – Livro I – Parte Geral / Título III – Da Prevenção / Capítulo II – Da 
Prevenção Especial / Seção II – Dos Produtos e Serviços).  
 


