
IMPORTANTE 
i)                    Apenas uma unidade do e-ticket impresso dará direito à entrada no 
evento. Todas as outras cópias do e-ticket serão recusadas.  
ii)                   A identificação com foto do titular pode ser solicitada com o cartão de 
crédito usado na compra.  
iii)                 Seu E-Ticket é nominal e intransferível. Qualquer alteração nas informações 
contidas no documento original o invalidará.  
iv)                 NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS DE 
TERCEIROS, BEM COMO POR CÓPIAS INDEVIDAS DESTE DOCUMENTO.  
v)                  Os ingressos do tipo CAMAROTE dão direito à vale fichas de acordo com o 
regulamento do evento. 
vi)            Não será permitida a entrada para pessoas com ingressos do tipo meia entrada 
sem apresentação, na hora da entrada, de documento que comprove o benefício. 

Ao adquirir este ingresso, o consumidor declara expressamente ter ciência que: 
  
1. Este ingresso é válido somente para a data, horário, local e tipo para o qual foi emitido.  
 
2. Não será permitida a entrada após o fechamento da portaria do evento, não havendo, neste caso, 
devolução de valores ou troca de ingresso.  
 
3. Este ingresso foi emitido através do sistema “Bilheteria Virtual” por força de um contrato de prestação 
de serviços celebrado com o Realizador do Evento. A Bilheteria Virtual não tem qualquer ingerência sobre 
os demais serviços relativos ao evento, como segurança, alimentação, apresentação artística e outros, os 
quais são de responsabilidade dos realizadores do evento. 

4. O Realizador é o único responsável pela realização do evento, bem como por seu adiamento, 
cancelamento e toda e qualquer divulgação relativa a esses fatos. No caso de cancelamento e/ou 
adiamento do evento, o realizador é o único responsável pela devolução/restituição dos valores de face do 
ingresso. No entanto, a Bilheteria Virtual poderá prestar os serviços de devolução, mediante orientação do 
Realizador, no mesmo local em que o ingresso foi adquirido. 
 
5. Os realizadores do evento poderão ser filmar, gravar e fotografar o evento para posterior publicação em 
televisão, cinema, rádio, Internet e publicidade em geral. Assim, ao participar como expectador do evento, 
você concorda e autoriza a utilização gratuita de sua imagem, seu nome e sua voz, nos termos ora 
mencionados, sem limite de vezes e tempo, sem que isso caracterize uso indevido da imagem ou qualquer 
outro direito, e sem que dessa utilização ocorra qualquer ônus e/ou indenização. Seu comparecimento ao 
evento implica aceitação incondicional dos termos acima. 
 
6. Apenas uma unidade do e-ticket impresso dará direito à entrada no evento. Todas as outras cópias do e-
ticket serão recusadas. 
 


