Condições Gerais do Evento
 A credencial é pessoal, intransferível e obrigatório durante a permanência no
local do evento. Seu uso é restrito aos horários e locais autorizados.
 Todos os participantes do evento, mesmo que pré-credenciados, deverão portar
documento de identificação com foto, que poderá ser solicitado a qualquer
momento pela organização.
 Reserva-se à organização da feira o direito de recolher a credencial caso
comprovado o uso indevido, bem como solicitar a retirada de seu portador do
recinto.
 O evento é restrito a profissionais do setor, podendo ser solicitado
comprovação a qualquer momento.
 Não serão aceitas credenciais com rasura na etiqueta de identificação.
 Só é permitida a entrada de menores de 16 anos de idade acompanhados pelo
responsável legal e mediante a assinatura de termo de responsabilidade na
secretaria do evento.
 Não será permitida a entrada de pessoas trajando chinelo ou bermuda.
 Todo aquele que ingressar no evento declara aceitar que sua imagem e áudio
possam ser captados durante a realização do evento, cedendo, gratuita e
definitivamente, todos os direitos de imagem e áudio à organização para todos os
fins.
 Só é permitido fotografar ou filmar estandes e produtos com autorização
do expositor.
 Todos os inscritos no evento declaram aceitar o envio/recebimento de conteúdo
por SMS, e-mails e malas direta, através dos dados informados no momento da
inscrição.
 A inscrição nos congressos depende da quantidade de vagas e estará confirmada
somente após pagamento da taxa inscrição.
 As programações de congresso estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.
 De acordo com a Lei de defesa do consumidor, o estorno do valor de inscrição e/ou
congresso, só poderá ser efetuado se atender as seguintes condições:
Seja requisitado até 07 (sete) dias após a aquisição;
Feira: Desde que seja antes do início do evento;
Congresso: desde que o cancelamento seja realizado em até 05 (cinco) dias antes do
evento.
Desde que o adquirente não tenha entrado ainda no evento.
O prazo para devolução do valor será de até 30 (trinta) dias.
 A organização da feira não se responsabiliza pela perda ou roubo de objetos
pessoais de visitantes ou expositores.
 O visitante reconhece que todas as informações aqui prestadas a partir do seu
registro são verdadeiras, completas e corretas.
Declaro, sob as penas da lei que as informações contidas no cadastro são verdadeiras.

