REGRAS GERAIS
1. Não permitiremos a entrada com QUALQUER tipo de bebida e/ou comida no
evento. As mesmas serão apreendidas e descartadas, não adianta insistir.
1.1 Notando-se sinais visíveis de embriaguez em menores de 18 anos, os
mesmos serão convidados a se retirar do evento, na companhia de seu
responsável legal;
2. É proibido o uso de qualquer tipo de entorpecente no evento;
3. É proibido fumar em qualquer dependência do evento (parte interna e
externa) , conforme a Lei Estadual n.º 16.239/2009;
4. É proibida a venda de quaisquer produtos nas dependências do evento, sem
prévia autorização dos organizadores do evento e dos proprietários do local. O
produto oferecido sem autorização da organização será confiscado e devolvido
ao proprietário na saída do evento;
5. Os visitantes estão proibidos de colocar ou distribuir qualquer tipo de cartaz
ou panfleto, sem a autorização dos organizadores;
6. É obrigatório o porte de documento de identidade oficial com foto;
7. Menores de 6 anos (idade igual ou inferior) e maiores de 60 anos (idade
igual ou superior) são isentos do valor de entrada;
8. Menores de 10 anos poderão entrar somente acompanhados dos pais ou
maior responsável, munido de carta de autorização assinada pelos pais;
9. A entrada no evento será permitida somente para pessoas que estiverem
usando a pulseira de identificação fornecida na entrada do evento;
10. Não será permitida a entrada de armas brancas (facas e outros objetos que
possam perfurar/cortar), qualquer objeto que possa causar risco aos demais
visitantes;
10.1. O porte de réplicas sem corte (fio) será permitido somente aos
COSPLAYERS que necessitarem de tais para sua apresentação;
10.2. A organização reserva-se o direito de apreender a réplica, caso seja
constatado que a mesma oferece perigo ou não esteja de acordo com as
normas do evento. A réplica ficará guardada, podendo ser retirada pelo
proprietário somente para apresentação. Após a apresentação a réplica voltará
a ficar guardada, podendo ser retirada na saída do evento;
11. Serão coibidas quaisquer cenas e vestimentas impróprias para o evento, ou
que firam a moral e os bons costumes, para TODOS os visitantes (maiores ou
menores de idade). Em caso de vestimenta imprópria, a pessoa será orientada
a se vestir caso de apropriadamente. Em caso de descumprimento às
orientações da organização, o visitante será convidado a se retirar do evento;
12. Qualquer dano material causado em qualquer estrutura do evento será
reparado/compensado pelo visitante que o causou.

