Termos e Condições
Objeto
Este termo tem por finalidade especificar regras, condições de participação e informações
gerais sobre o Mississippi Delta Blues Festival, edição 2019 (Bottle Trees Edition), e sua
produção, doravante chamado evento; festival; pela sigla MDBF; ou pela sigla MDBFRJ.
Os participantes do evento, adquirentes de ingresso, ao fazê-lo estão sujeitos às regras e
condições de participação aqui constantes e são doravante chamados adquirentes;
participantes; ou usuários. Os participantes desde a aquisição à entrada no evento confirmam
ciência e estarem de acordo com os itens aqui expostos.

O MDBFRJ
Data e Local









O evento está marcado para ocorrer nos dias 23, 24 e 25 do mês de maio de 2019 na
região portuária da cidade do Rio de Janeiro no local conhecido como HUB RJ,
localizado na Av. Prof. Pereira Reis, 50 - Santo Cristo.
Existe a possibilidade de algumas atrações estarem localizadas em outros pontos da
cidade de acordo com a programação divulgada no site ou canais oficiais do evento.
O evento não se responsabiliza por informações divergentes que não sejam as
repassadas pelos canais oficiais de comunicação contidos neste termo.
O evento não se responsabiliza pelo deslocamento dos participantes entre as atrações
localizadas em diferentes locais.
O MDBF se reserva o direito de alterar a data do festival sem prejuízo de quem já
adquiriu o ingresso. Caso ocorra alteração os ingressos poderão ser utilizados para a
nova data.
Na eventualidade do evento ser cancelado os valores dos ingressos serão restituídos
de acordo com as formas de pagamento utilizadas.

Programação




A programação estará disponível no site do evento e poderá ser divulgada pelos canais
oficiais do MDBFRJ.
A programação poderá sofrer alterações nas atrações, horários, e na sua distribuição
mesmo na data de sua execução.
Há atrações no evento que ocorrem de maneira simultânea. A impossibilidade de
participar de todas as atrações é parte da estrutura do festival e não é considerada
prejuízo à participação dos usuários.

Ingresso


Existem modalidades de ingresso (referente aos benefícios de participação do evento)
e categorias de ingresso (referente ao valor ou desconto na compra), cada qual possui
regras particulares que devem ser respeitadas para garantir a validade do ingresso.














Os ingressos disponíveis estão separados em lotes. O MDBFRJ poderá reduzir ou
aumentar a quantidade de ingressos disponíveis, bem como modificar os valores
praticados a qualquer momento.
As modalidades de ingresso são:
o Passaporte – O passaporte é uma modalidade de ingresso que garante a
participação do seu portador em todas as datas desta edição.
o Unitário – O ingresso chamado unitário é uma modalidade de ingresso que
garante a participação do seu portador em apenas uma data, especificada no
momento da compra e no ingresso, não sendo permitida sua alteração.
As categorias de ingresso são:
o Inteira – Ingresso individual, sem desconto, variável por lote.
o Meia – Ingresso individual, para estudantes; idosos a partir de 60 anos;
pessoas com deficiência; professores da rede pública de ensino; moradores
e/ou naturais de Caxias do Sul ou da cidade do Rio de Janeiro; e doadores de
sangue.
o Mojo Card – Ingresso individual, com desconto exclusivo de tipo cartão
fidelidade, para portadores ou novos adquirentes do cartão Mojo Card.
Não é permitida a utilização em conjunto das modalidades de ingresso.
Não é permitida nem está disponível a utilização em conjunto das categorias de
ingresso. Quaisquer descontos aqui citados NÃO SÃO CUMULATIVOS.
Somente poderão entrar no evento os portadores de ingressos que apresentarem a
documentação necessária descrita de acordo com as categorias de ingresso:
o Inteira
 Documento de identidade, com foto, válido em território nacional.
o Meia
 Documento de identidade, com foto, válido em território nacional;
 Para estudantes, carteira de estudante ou comprovante de matrícula;
 Para pessoas com deficiência não aparente, documento que a
comprove.
 Para os professores da rede pública, carteirinha, contracheque,
contrato de trabalho ou semelhante.
 Para moradores de Caxias do Sul ou Rio de Janeiro capital,
comprovante de residência (apenas serviços básicos – água, luz,
esgoto, telefone, ou TV por assinatura). No caso de comprovante no
nome de terceiros é necessária uma declaração de residência escrita
pelo titular da conta.
o Mojo Card
 Documento de identidade, com foto, válido em território nacional;
 Cartão Mojo Card.
Em hipótese alguma será permitida a entrada de portadores de ingresso em nome de
terceiros e/ou que não estejam de acordo com as normas deste termo.
Após a retirada ou recebimento o adquirente se torna responsável pela manutenção
do ingresso. Ingressos que não forem nominais, caso sejam danificados, são
inutilizáveis e não serão reembolsados.







Ingressos nominais são pessoais e intransferíveis, exceto se especificado em contrário
pelo canal de venda.
O ingresso é considerado utilizado quando da entrada do participante no evento. Após
utilização o ingresso não é mais reembolsável e torna-se inutilizável. O participante
que sair da área do evento não poderá mais adentrá-la com o mesmo ingresso,
independente do horário em que ocorra a saída.
O MDBF se reserva o direito de especificar áreas do evento de acesso exclusivo, seja
por modalidades, categorias ou divisão arbitrária, mesmo que não comerciáveis.
O MDBF não se responsabiliza por aquisições que não sejam feitas diretamente pelos
portadores nos canais oficiais, ou por estes divulgados.

Políticas de Trocas e Desistências



As políticas de trocas e cancelamentos serão especificadas pelos próprios canais de
venda e podem variar.
Nas compras online o prazo máximo para desistência é de sete dias corridos da
compra, segundo legislação vigente. Nestes casos a solicitação de cancelamento
deverá ocorrer com no máximo 48 horas do horário de início do evento.

Mojo Card





O cartão fidelidade chamado Mojo Card deverá ser solicitado pelo site oficial onde é
possível encontrar as regras para sua aquisição.
O Mojo Card não é gratuito e seu custo poderá sofrer alteração a qualquer momento.
O MDBF se reserva o direito de limitar a quantidade de cartões disponíveis para
produção por quaisquer motivos.
O Mojo Card é pessoal e intransferível. Seus benefícios e descontos só poderão ser
utilizados pelo seu titular.

Segurança




O MDBF e/ou a empresa de segurança por ele contratada poderá efetuar revistas
manuais e/ou utilizar equipamentos, para detectar objetos proibidos, nas vestimentas,
bolsas e/ou em qualquer objeto em posse do participante.
Os principais objetos proibidos, mas não somente, são:
o Armas de fogo ou armas brancas de qualquer espécie, mesmo que com
autorização de porte.
o Objetos perfurantes ou cortantes, mesmo com pequeno potencial.
o Garrafas de qualquer material.
o Bebidas alcoólicas, independente do recipiente.
o Isopores, vasilhames, cooler ou qualquer dispositivo para armazenagem.
o O
, inclusive
desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);
o Qualquer objeto de plástico resistente, como potes e tampas, que possam
causar ferimentos se quebrados.
o Dispositivos de transporte não essenciais, motorizados ou não, como skates,
patinetes, bicicletas, e motos.

o





Placas ou sinais, mesmo que nas vestimentas, com objetivo de comércio,
merchandising ou divulgação comercial não autorizada.
o Outros objetos que possam ser considerados danosos pela equipe de
segurança.
Os objetos que forem proibidos deverão ser descartados pela equipe de segurança,
com autorização do portador, para que este possa participar do evento. Os
participantes que optarem por descartar os objetos proibidos não serão indenizados,
por este motivo, independente do valor dos objetos.
Participantes que demonstrarem comportamento agressivo, importunador, em
desacordo com a legislação local, ou em desacordo com as regras deste termo serão
retirados da área do evento pela equipe de segurança e seus ingressos se tornarão
inutilizáveis.

Comércio Oficial








O comércio oficial e a praça de alimentação funcionarão por meio de tickets
adquiridos nos guichês de venda. Todos os itens à venda no evento terão seu valor
representado em quantidade de tickets.
Nos guichês o participante comprará um bloco de tickets pelo valor respectivo e então
poderá utilizar os tickets em qualquer comércio do festival.
Os tickets serão válidos para todos os dias do festival. Os participantes de mais de um
dia poderão levá-los para casa e utilizá-los no dia seguinte de evento.
Os tickets ainda serão válidos, mesmo após o evento, até o dia 31 de dezembro de
2019 para compras na loja oficial do MDBFRJ.
Haverá um guichê que venderá tickets avulsos para os participantes que desejarem
completar o número necessário para uma compra sem sobras de tickets.
Os tickets não são reembolsáveis, mesmo durante o evento.

Canais Oficiais




Site oficial do evento: HTTP://mdbfrj.com.br
Rede social oficial do evento:
https://www.facebook.com/MississippiDeltaBluesFestival/
Contato para mais informações:
Email: msdeltabluesbar@gmail.com
Telefones: 054 3028.6149 | 021 2510 6061

