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REGULAMENTO – STAND  

 

É com grande prazer que apresentamos o regulamento do Stand. O E-Ventre será no dia 05 de junho de 2016, das 9h30 às 

20h30, na Associação Hokkaido, R. Joaquim Távora, 605 Vila Mariana - São Paulo – próx. ao metro Ana Rosa.  

 

ITEM A – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – STAND  

 

1. Escolha a localização do seu stand no www.e-ventre.com ou na www.lojaeventre.com.br 

2. Para efetivar sua compra acesse www.lojaeventre.com.br  

3. Tipos de Stand:  

3.1. Interno  

3.2. Externo  

4. Acesse www.lojaeventre.com.br e escolha a vaga. Pagamento com boleto e cartão de crédito. (dificuldade? 

encontrodedancadoventre@gmail.com) 

4.1. O pagamento, gerará um Código Referência PagSeguro. Ele aparece no momento em que você faz a compra, no seu 

painel do PagSeguro e também no email que o PagSeguro envia para você.  

5. Preencha a ficha de inscrição on line no site www.e-ventre.com até o dia 25/05/2016. Use o Código de Referência no 

campo indicado. Só serão aceitas inscrições com este código.  

 

 
 

 

 

6. Com este sistema, o expositor tem direito a duas entrada no evento, para o responsável pelo stand e seu auxiliar – através 

de lista VIP E-Ventre na qual é pessoal e intransferível e não valerá para a participação do sorteio. 

6.1. Convite extra para auxiliar excedente, bailarinas(os) participantes e convidadas (os),  deverão comprar seus convites 

através do site www.lojaeventre.com.br ou, na portaria ou no dia do evento, por R$20 reais. Não serão deixados 

convites na porta e nem sistema de nome na porta. 

7. Não nos responsabilizamos por objetos ou qualquer pertence dos participantes/convidados/expositor 

8. Em caso de falta, desistência, atraso ou cancelamento do stand, o valor investido não será ressarcido 

9. Horario de Montagem: das 8:00 ás 9h00 

9.1. O Expositor que chegar atrasado, a coordenação verificará a possibilidade de montar seu stand ou não 

10. Qualquer situação que saia do contexto deste regulamento, é de decisão magma da Organização do E-Ventre 

11. Em caso de problemas administrativos/fisicos/juridicos da organização greve/calamidade pública, tumulto ou fator 

político/social sanitário/falta de água, luz etc, ou que coloque em risco o evento e participantes, o mesmo poderá ser 

adiado/interrompido, ficando sob a avaliação da Equipe E-Ventre a isenção de qualquer responsabilidade ou ônus.  

12. É proibido fumar na área interna do evento 

13. Menores de idade - crianças ou adolescentes: é de inteira responsabilidade da professora/líder responsável pelo grupo de 

dança,  apresentando a autorização dos pais ou responsáveis no dia do evento. Os mesmos deverão estar sempre 

acompanhados de um de seus responsáveis durante o evento.  

14. A partir do pagamento, todos os participantes envolvidos, bailarinos e convidados de cada academia/escola e afins, 

autorizam o uso de sua imagem para divulgação do evento e CONCORDAM INTEGRALMENTE COM ESTE 

REGULAMENTO 

 

 

http://www.e-ventre.com/
mailto:encontrodedancadoventre@gmail.com
http://www.e-ventre.com/
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ITEM B - INFORMAÇÕES TÉCNICAS – STAND  

 

Além do fortalecimento da marca/produto, o expositor tem a oportunidade de abrir novos mercados, divulgar novos produtos e 

serviços; e também realizar parcerias com outros expositores. 

 

O STAND E-Ventre é composto de uma mesa no tamanho 1,20x0,90 e duas cadeiras  

 

O expositor poderá chegar no local do  evento a partir das 8:00 até as 9:00 para montagem do stand 

 

Não será permitido o deslocamento de mesas (mudar de lugar a mesa)  respeitando a escolha/compra de lugares conforme 

escolhido/pago na www.lojaeventre.com.br  

 

1. O expositor terá direito a: 

1.1. 01 (uma) mesa do tamanho 1,20x0,90 Na área interna do evento conforme selecionado/escolhido/pago conforme 

mapa (apendice) e 02 (duas) cadeiras  

1.2. 02 nomes na lista VIP E-Ventre para a entrada no evento, sendo 01 para o expositor e o outro para o auxiliar 

2. É permitido levar araras, desde que não atrapalhe a circulação do publico ou “invada” a área de outros expositores 

3. Não nos responsabilizamos pelos materias vendidos no evento bem como algum furto 

4. O local dispõe de tomadas para uma mesa que está reservada para a fotografia apenas 

5. O E-Ventre não disponibiliza toalhas de mesa para expositores 

6. O Expositor poderá adquirir uma ou mais mesas, desde haja disponibilidade 

7. EXCLUSIVIDADE ORACULISTA – Só haverá uma oraculista autorizada do E-Ventre portanto NÃO HÁ VAGAS 

PARA ORACULISTA 

8. EXCLUSIVIDADE MARY KAY – Só haverá uma consultora Mary Kay autorizada do E-Ventre portanto NÃO HÁ 

VAGAS PARA CONSULTORA MARY KAY 

 

Qualquer situação que saia do contexto deste regulamento é de decisão magna da Coordenação do Evento. 

 

Obrigada por participar do E-Ventre! 

 

http://www.lojaeventre.com.br/

