Regras gerais Hanamachi
O Hanamachi é um espaço de confraternização entre fãs, visamos por um ambiente
seguro e de acesso a todos! Desejamos que sua estadia no evento seja a mais
proveitosa possível! Converse, faça amizades, participe dos workshops, atividades e
atrações, aprenda e se divirta, leve seus amigos e familiares e aproveite tudo que o
Hanamachi lhe oferece ❤ Muito obrigada por prestigiar nosso evento!
Para proporcionarmos um ambiente seguro, precisamos estabelecer algumas regras,
colabore para que todos tenham uma experiência saudável e um final de semana
incrível!
By Bii~
Ao comprar o ingresso você concorda com as regras gerais abaixo.

ENTRADA NO EVENTO
A entrada só é permitida mediante a aquisição de ingresso/passaporte antecipado ou
pulseirinha na hora, ambos compatíveis com a sua situação nos quesitos meia ou inteira
das LEIS da meia entrada.
A meia entrada somente é concedida para aqueles que detém o direito segundo
legislação
vigente,
para
mais
dúvidas
consultar:
http://www.hanamachi.com.br/portal/conteudo/index/page/ingressos
O participante que não apresentar os documentos exigidos nas LEIS da meia entrada ou
for constatado que o participante não tem o direito da meia entrada devido alguma
irregularidade, sua entrada no evento fica condicionada ao pagamento da diferença do
valor da meia para inteira.
Na entrada do evento, menores de 12 anos deverão estar acompanhados dos pais ou
maior responsável, caso o menor entre desacompanhado dos pais ou responsável o
menor deve estar munido de Termo de autorização (clique aqui para baixar o termo)
assinado pelos pais e seus documentos de identificação originais (Identidade ou
Certidão de nascimento).
Visando a segurança no evento, a entrada está condicionada à revista executada pela
equipe de segurança.
O participante poderá sair e entrar no evento mediante a apresentação da PULSEIRA DE
IDENTIFICAÇÃO e revista.
Não será permitida a entrada de animais, exceto cão-guia.
O evento encerra às 20h, e pessoas que saírem dele após as 19h não poderão entrar
novamente.

Em caso de cancelamento de um ou mais dias do evento, o ingresso do referido dia será
reembolsado, ou poderá ser trocado por outro ingresso correspondente. Caso ocorra o
cancelamento, informações com maiores esclarecimentos serão divulgadas
imediatamente ao anúncio do cancelamento. A organização isenta-se de qualquer
responsabilidade sobre demais despesas, como gastos com transporte, estadia e
alimentação.
Não serão aceitos ingressos extraviados, rasurados, molhados e rasgados, assim como
não nos responsabilizamos por perda ou furto do seu ingresso, portanto, armazene bem
seu ingresso :)
Não serão aceitas pulseiras rasgadas e danificadas, caso sua pulseira de identificação
rasgar durante o evento, vá imediatamente ao caixa da entrada.
ENTRADA DE ALIMENTOS
Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas de fora no evento, exceto lanches
industrializados e LACRADOS DE FÁBRICA, portanto, o participante não poderá entrar
com doces, pães, bolos caseiro/manufaturados e similares ou com um lanche
industrializado já aberto.
É permitida a entrada de leites especiais para crianças em amamentação ou alimentação
especial para crianças de colo (0-2 anos) caso o bebê necessite.
Pessoas com necessidades de dietas especiais (exemplo: glúten) poderão levar sua
refeição mediante apresentação de atestado médico.
CIGARRO, DROGAS E BEBIDAS ALCÓOLICAS
Não é permitido o consumo e porte de cigarros e similares nas dependências do evento,
o produto será confiscado e guardado no CONFISCADOS da entrada para retirada na
saída do evento.
Não é permitido o consumo e porte de bebida alcoólica ou similares nas dependências
do evento, o produto será confiscado e guardado no CONFISCADOS da entrada para
retirada na saída do evento. O participante que estiver com sinais de embriaguez será
convidado a se retirar do evento.
Cigarros, bebidas alcóolicas e similares confiscadas na entrada do evento poderão ser
retirados somente por maior de idade responsável, em caso de o portador ser menor de
idade o produto será descartado.
Não é permitida a entrada ou porte de entorpecentes ilícitos, estes produtos nem
podem ser confiscados por serem ilícitos, o visitante encontrado munido de qualquer
produto de efeito psicotrópico será convidado a se retirar do evento, na companhia das
autoridades locais. O participante que estiver com sinais de comportamento alterado
por suspeita de uso de entorpecentes será convidado a se retirar do evento.
ENTRADA DE ARMAS

Visando a segurança de todos, as seguintes armas serão confiscadas na entrada:
- Armas de fogo (mesmo para aqueles que tem porte de arma, com exceção das
autoridades legais)
- Armas brancas cortantes, perfurantes, contundentes ou perfurocortantes.
- Réplicas de armas brancas de metal ou materiais pesados, uma vez que se tornam
contundentes.
- Armas de Air-soft.
Será a permitida a entrada de réplicas feita de materiais mais simples e leves como
madeira (se leve), borracha, papelão, fibra etc desde que não apresente superfícies
cortantes ou ponta perfurante.
Serão confiscados materiais cortantes, perfurantes e perfurocortantes como navalhas,
tesouras, facas, agulhas, espadas e similares. Solicita-se ao público que não levem esse
tipo de material para o evento, caso precise de reparo no seu Cosplay, teremos materiais
de reparos simples na Sala Cosplay, no espaço de coshelp.
É proibido o uso de explosivos, fogos artificiais, acionadores de chamas e materiais que
possam provocar explosão ou incêndio, tais materiais serão confiscados na entrada.
Para COSPLAYERS: Será permitido o porte das réplicas de metal e materiais pesados
SOMENTE PARA APRESENTAÇÃO NO CONCURSO, mediante preenchimento e assinatura
de Termo de Responsabilidade. LEMBRANDO que a arma não pode ser cortante,
perfurante e perfurocortante, no restante do tempo a arma ficará confiscada na entrada
do evento para ser retirada na saída.
A organização reserva-se ao direito de apreender qualquer objeto, incluindo armas de
qualquer material, caso seja constatado que a mesma oferece perigo ou não esteja de
acordo com as normas do evento.
CONFISCADOS
Todo o material apreendido ficará na área de CONFISCADOS da entrada até o final do
dia, se o proprietário não vier retirar até as 20h do dia em que o material foi confiscado,
este será descartado.
GUARDA VOLUMES
Deve-se evitar deixar dinheiro e objetos de valor no Guarda-Volumes. O serviço é
gratuito e não se responsabiliza por eventuais perdas. Este deve ser utilizado apenas
para deixar objetos que atrapalhem a participação no evento, como roupas em excesso,
mochila, etc.
Lembre-se de retirar seus ítens do guarda volumes até às 19h, pois há a possibilidade de
o mesmo encerrar 1 hora antes do término do evento para agilizar alguns
procedimentos de encerramento.

CONDUTA DURANTE O EVENTO
Não serão permitidas pessoas somente de toalhas, sungas, biquínis, roupas íntimas,
seminuas ou nuas, com peças semelhantes às anteriores ou que possam caracterizar
atentado ao pudor. O participante será orientado a se vestir apropriadamente, em caso
de resistência o visitante será convidado a se retirar do evento. As únicas exceções são
cosplays que não infringem atentado ao pudor, exemplo, Jinx – League of Legends.
Não será permitida iniciação de “Roda Punk” ou tumulto, a pessoa será advertida e se
continuar com a prática será convidada a se retirar do evento.
Ao manusear ou portar réplicas de armas feitas de qualquer material, por favor, seja
responsável, não faça movimentos que possam acertar ou ferir alguém, caso o visitante
esteja fazendo algo que a organização e os seguranças constatem que pode ser perigoso
para as pessoas ao redor ou a propriedade, ele será orientado a parar e a portar o objeto
em segurança, caso se mantenha a prática o material será apreendido e ficará nos
CONFISCADOS da entrada para a retirada na saída do evento.
Respeite as pessoas! Nenhuma pessoa tem o direito de invadir o espaço da outra,
portanto:
Não será tolerada qualquer atitude que caracterize assédio, discriminação de etnia,
religião, gênero ou preconceito de qualquer espécie, racismo, lgbtfobia entre outras. Se
você se sentir ofendido com alguma atitude de alguém informe imediatamente a
organização do evento para serem tomadas as medidas cabíveis. Qualquer pessoa que
estiver praticando algum desses atos terá motivo suficiente para ser expulso do evento.
Não será tolerado incitação à violência contra qualquer grupo de pessoas.
Não é permitida “plaquinhas” ou cartazes com textos e/ou imagens obscenas, ou seja,
conteúdos não permitidos para todas as idades. Assim como conteúdo que ofendam
pessoas ou empresas, as responsabilidades de tais conteúdos são de seus causadores, a
organização admite a necessidade de agir no momento que estiver ciente para que seja
resolvida a situação.
Não é permitida a venda de produtos por ambulantes ou pelo público, no caso de
ocorrência, o produto será apreendido e só devolvido na saída do evento, porém
tratando-se de produto ilícito, o visitante será convidado a se retirar do evento,
acompanhado das autoridades locais. Assim como não é permitido a distribuição de
materiais de divulgação de empresas, grupos ou similares, sem prévia autorização da
organização, podendo também ter os materiais confiscados.
Cuide com os materiais de decoração, muitos deles são feitos com muito carinho pela
nossa equipe, não os estrague nem os extravie.
Qualquer depredação de bens e das instalações do local o responsável deverá arcar com
os prejuízos financeiros e jurídicos.
Seja educado e respeitoso com os staffs, eles estão trabalhando para lhe ajudar e
merecem muito amor e carinho ❤

Todos devem andar com documento de identificação com foto!
Em qualquer situação de "expulsão" não haverá reembolso do valor do ingresso.

USO DE IMAGENS E INFORMAÇÕES CADASTRADAS
As fotos, vídeos, áudios e postagens referentes ao evento podem ser utilizadas, sem
ônus, em diversas formas de mídia pela organização do mesmo, sem acarretar em
compensações financeiras aos visitantes.
Os dados do cadastro podem ser utilizados, sem ônus, para contato pela organização do
evento.

Atenção: As regras podem ser alteradas sem aviso prévio.

