REGULAMENTO INTERNO DO EVENTO CARNAPAU
O regulamento para a realização do CARNAPAU 2018, são informações
específica que deve ser seguida por todos os participantes. Há uma
série de aspectos que devem ser respeitados com o objetivo de realizar
uma festa com tranquilidade, tendo como nosso principal objetivo,
proporcionar alegria e muita diversão a todos.

DA COMPRA, ACESSO E DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR DO
CARNAPAU EDIÇÃO 2018.

1. O participante deve estar ciente das condições aqui apresentadas
antes de efetuar qualquer compra para o evento com a Carnapau. A
efetuação da compra traduz a ciência e aceitação do associado com
relação aos termos e condições. Para os fins, fica o associado
cientificado que, antes de efetuar o pagamento da compra de qualquer
abadá que faz do Kit Carnapau 2018, deverá ler, com atenção, todas
as normas e condições gerais abaixo transcritas, as quais integram o
acordo a ser firmado com o evento. Antes de efetuar qualquer
pagamento, tome esclarecimentos, a respeito de possíveis dúvidas,
seja pessoalmente, em nossa loja na (avenida) Getúlio Vargas -nº xxx,
centro Pau-dos-ferros/RN, ou no o site oficial do evento ou com
comissário credenciado.
2. O abadá para ter o acesso aos três dias nos shows é individual. O
modelo adquirido dará direito ao associado participar todos os dias na
arena oficial e no cordão de isolamento durante o percurso.
3. É obrigatório a apresentação de documento de identificação original
com foto (RG, CNH, Passaporte) para o recebimento do abadá no caso
para quem efetuou a compra no site oficial do Carnapau ou carnê no
ponto de venda credenciado.
4. Em caso da compra no sistema de carnê ou nas compras online no
site oficial do evento, se o mesmo for retirado na central do evento por
terceiros, é obrigatório a apresentação de cópia simples dos mesmos
documentos citados acima com foto da pessoa que efetuou a compra.

5. Após a compra do abadá seja ele VIP ou OFICIAL, o acesso ao evento
como um todo, serão válidos para os três dias. Os mesmos não serão
diferentes conforme os dias do evento. O evento possuirá tecnologia
especial para a fiscalização e validação do seu modelo todos os dias.

6. O KIT de acesso que compõe o ABADA E A PULSEIRA, serão
obrigatório o seu uso para a entrada e permanência na arena e no
cordão de isolamento do evento, a pulseira deverá ser colocada
somente no dia determinado(impresso) na própria pulseira, antes do
acesso ao evento, visto que o fecho da pulseira é inviolável e não será
possível removê-la sem danificá-la, não sendo possível sua
substituição.
7. Os abadás, pulseiras ou camisas autorizadas pela a organização,
são válidos apenas para o local e para o dia neles indicados, não
podendo ser devolvido, sendo que uma vez feita esta escolha na hora
da compra, não é possível trocar a data já determinada.
8. Não será permitido transitar em nenhum espaço exclusivo do evento
sem ABADÁ, PULSEIRA, CRACHÁ, CAMISA ou qualquer outro item
fornecido pela organização, devendo está de fácil visão para facilitar a
identificação, caso contrário o participante que não tiver em posse
deste item de identificação, será convidado a se retirar do local pelos
seguranças.
9. O único local que poderá transitar sem os itens informados a cima
será na arena do esquenta, onde o acesso será livre a todos
independentemente de estar usando abadas ou pulseira. Seu acesso
ao esquenta é FREE.
10. Se houver perda ou dano do item de identificação (abadas,
pulseira, crachá ou camisas), o participante deverá solicitar outro item
com a organização, cujo valor será equivalente ao abadá do dia
adquirido.
11. Para o recebimento do kit de fantasia do Carnapau2018 no sistema
carnê, será indispensável a apresentação pelo associado, das parcelas
devidamente quitadas, com todos os comprovantes de pagamento
anexos no caso a via que acompanha o vale carnê, e de seu documento
de identificação. Fica claro que o associado que fez a compra por meio
de carnê, para o recebimento do Kit carnapau, será obrigatório a
quitação do carnê até do dia do recebimento do seu Kit.

12. Após o a compra do KIT individual, ao receber, com pulseira e o
abadá para a entrada no evento, guarde-os em segurança. No caso de
extravio, não haverá emissão de um novo acesso ou um novo
credenciamento. Para adquirir um novo acesso o associado deverá
comprar um outro KIT para participar no local exclusivo do evento.

13. Na hipótese de qualquer infração, cometimento de ato ilícito,
perturbação da ordem e tumulto no ambiente do evento CARNAPAU,
será o ASSOCIADO conduzido a retirar-se, perdendo imediatamente o
direito à utilização do kit fantasia e acesso ao Bloco, arenas e
Camarote, sem que haja devolução dos valores pagos. Podendo ainda
ser conduzido e entregue as autoridades competentes.
14. NÃO SERÁ RESTITUÍDO NENHUM VALOR PARA PESSOAS QUE NÃO
COMPARECEREM AO EVENTO.
15. Se o comprador não puder comparecer ao evento por motivos de
doença ou força maior, o mesmo poderá indicar em tempo hábil outro
participante, desde que este também aceite e cumpra integralmente
todas as regras e condições aqui descritas;
16. A venda de abadas, ocorrerá exclusivamente pela internet no site
www.carnapau.com.brou nos pontos de vendas físicos credenciados.
Todas as informações dos locais de vendas oficiais para participar do
evento, encontram-se exclusivamente no www.carnapau.com.br. É
importante que não faça compras em locais que não estejam
especificados no site. A organização não se responsabiliza por compras
que não estejam indicados por ela em seus meios de informação. Você
poderá estar adquirindo um produto falso e assim contribuindo para a
falsificação, perdendo assim o direito de acesso.

17. Para não correr risco com falsificações e evitar o constrangimento
durante o evento com a fiscalização, não compre abada fora dos locais
oficiais que se encontra na página do evento. Em caso de ser adquirido
de terceiros, verificar a sua autenticidade e se está completo o seu KIT
(Abada + três Pulseira de cores diferentes sendo descrito na própria
uma para cada dia)
18. Pessoas portando qualquer tipo de abadas, camisetas, pulseiras ou
qualquer outro acesso falso, serão encaminhados para autoridades
policiais, podendo assim responder por crime de falsidade ideológica.
19. Considerando a segurança dos participantes, não serão admitidos
objetos que possam ser considerados perigosos, tais como: armas de
fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc.); e
qualquer objeto que possa causar danos à saúde e/ou risco de vida.
20. O portador de qualquer abada ou outro meio de acesso deverá se
submeter a inspeções, revistas e remoção dos objetos não autorizados
no show ou em outra atividade.
21. Não é permitida a entrada ou permanência nos Shows ou em
qualquer outra atividade do evento Carnapau de pessoas que

demonstre comportamento violento, pessoas agressivas ou contrário à
ordem pública ou que se recuse a desfazer-se de objetos não
permitidos ou não autorizados.
22. Por questões de segurança, terá a presença de pessoas da
organização em todos os locais do evento registrando as ações dos
participantes, assim como agentes de segurança espalhados no show
e nas atividades todos os dias.
23. Nos shows e atividades durante todo o evento, deve ficar atento e
manter a guarda e segurança de seus pertences. São de sua inteira
responsabilidade, por isso não nos responsabilizamos por perdas ou
extravios de nenhum tipo de objeto ou equipamento ou qualquer
pertence.
24. Não será vendida bebidas nos bares pertencentes ao evento para
menores de 18 anos.

25. TODOS os participantes do evento (menor de 16 anos de idade),
deverá estar em posse do seu documento, que poderá ser solicitado, a
qualquer momento, por agentes da produção e/ou pelas autoridades
policiais presentes, para comprovação da idade e do responsável legal.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que
áreas do evento, os maiores de 12 anos e menores de 16, podem
entrar desde que acompanhados por maiores de idade ou com
autorização escrita e assinada pelos pais, o modelo você deverá
encontrar na sede oficial do evento ou com a organização. O
documento será preenchido em duas vias, uma fica com a organização
do evento ou na portaria com a Equipe de Fiscalização da Vara da
Infância e Juventude e das Normas do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e a outra com o responsável ou com menor durante
o evento.
26. O abada e pulseira ou camisas de acesso, são aos meios que
permite acesso exclusivo as áreas autorizadas do (evento) contida na
sua descrição e programação. O não uso dos mesmos nas áreas do
evento sem uma autorização pela a organização durante a realização
da festa ou no uso de forma irregular, implicará na imediata condução
do participante aos seguranças presentes ou à autoridade policial
presente no local.
27. Não nos responsabilizamos por informações prestadas em sites,
imprensas, blogs e redes sociais que não sejam oficiais do Carnapau
2018.

28. Quaisquer casos omissos do presente regulamento ou dúvidas
suscitadas pelos participantes serão resolvidos pela empresa
organizadora, que determinará a solução para o caso.
29. O kit fantasia do Carnapau2018 será entregue nos locais, dias e
horários devidamente disponibilizados no site oficial do evento, redes
sociais oficiais e comunicados através de correio eletrônico. O horário
da retirada dos abadás para os clientes que optarem pela Retirada na
central do carnapau no momento da compra funcionará no período de
05/07/2018 a 06/07/2018 das 09h às 22h e de 07/07/2018 a
08/07/2018 das 13h às 21hsno endereço: Rua Getúlio Vargas, - centro
- PAU DOS FERROS- RN. Caso ocorra alteração no local de entrega o
cliente será informado.
31. O não comparecimento do associado ou representante para
retirada do seu Kit do carnapau, não caberá ao associado
ressarcimento do valor pago.
32. Ao efetuar a compra do Kit para este evento, o participante e seu
responsável legal declaram e aceitam expressamente todos os termos
deste regulamento.
33. A SIMPLES PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPRESSA PLENA
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS ACIMA ESTIPULADOS.
34. A produção reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento,
sem aviso prévio ou qualquer outra condição, a programação e horários
pré-estabelecidos, divulgados, especialmente por motivo de alteração
na agenda do (s) artista (s), por força maior ou caso fortuito.
35. Caso o evento deixe de ser realizado por qualquer motivo
comprovadamente de caso fortuito ou força maior (raios, fortes
chuvas, incêndio e etc.), bem como por atos de intervenção do poder
público, que não sejam motivados por infração da empresa realizadora,
estará isenta de qualquer responsabilidade, bem como não será
efetuada a devolução dos valores pagos pelo o associado.
36. Buscamos os melhores resultados em nossos eventos, para a
satisfação dos artistas, público e parceiros.

OBS. Se mesmo assim você ainda tem dúvidas, por favor entrar em
contato com a Produção/organização do Evento CARNAPAU 2018.

Desejamos um excelente evento a todos! CARNAPAU 2018, VIVA ESSA
EMOÇÃO VOCE TAMBEM!!

