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Santa Madre Cassino RockPass Meia Entrada 1415-1

Filipy Galiza Soares Filipy

65@filipy.com 3082530

Conventinho, Centro Histórico
5 de março de 2016 18:30 - 6 de março de 2016 01:00

O credenciamento para dos ingressos será
iniciada em 05 de março de 2016 às 18h. Em
caso de dúvidas entrar em contato com a nossa
Central de Relacionamento, através
do e-mail: contato@rockbones.com.br

Classificação Indicativa:
1. Não será permitida a entrada de menores de
05 anos. 2 - 05 anos a 18 anos: Permitida a
entrada acompanhados dos pais ou responsáveis
legais. 3 - 18 anos ou mais: Permitida a entrada
desacompanhados.

Observações:
1 - É necessária a apresentação de documento
com foto no acesso ao evento. 2 - Meia-Entrada:
Necessária a comprovação do direito ao benefício
da meia-entrada no acesso ao evento. 3 -
Ingresso Social: Necessária a entrega de um KG
de alimento não perecível no acesso ao evento.

1 - Esse ingresso possui itens de segurança exclusivos que serão validados no acesso ao evento. A
ROCKBONES não se responsabiliza por ingressos adquiridos fora dos canais de venda oficiais. 2 -
Esse ingresso é seu comprovante, você deve mantê-lo guardado e em segurança mesmo após o
credenciamento. 3 - Seu ingresso pode ser invalidado caso qualquer parte dele seja removida,
alterada ou apagada. 4 - Após a compra, por favor, verifique cuidadosamente se o bilhete possui
erros, caso tenha, favor entrar em contato imediatamente com a ROCKBONES
(contato@rockbones.com.br). 5 - A ROCKBONES não será responsável por qualquer INGRESSO
perdido, roubado ou destruído. Você é o único responsável pela guarda de seu bilhete. 6 - Meia
entrada: obrigatória apresentação de documento que comprove o direito ao benefício. 7 - O portador
desse ingresso sede e autoriza a utilização gratuita da sua imagem e voz sem que isso caracterize
uso indevido de imagem. 8 - Ao adquirir esse ingresso, o portador declara estar de acordo com o
regulamento do evento para qual este se destina. 9 - A aquisição desse ingresso implica a aceitação
dos termos descritos acima.
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