Caro (s) participante (s), o 12º Festival Luz do Ventre de Danças
Orientais, Ocidentais e Artes que será realizado na Associação Miyagi do
Brasil, rua Fagundes nº 152, próximo à estação São Joaquim do Metrô,
em São Paulo, bairro Liberdade.
Lembramos que este regulamento poderá sofrer pequenas modificações
até um mês antes do evento, para ajustes ou correções. Até lá, baixe a
última versão para ver as alterações.
Conheça as outras formas de participar do Festival como patrocinador (a)
onde você terá direito a estande e ou apresentações, bem como o seu
logo nosso calendário que é um sucesso há anos, com divulgação em
várias mídias e em outros eventos. Aproveite os nossos descontos
especiais para inscrições antecipadas e para participante fidelidade!
Obtenha mais informações em nossos sites! Consulte os preços na loja
virtual!
01) SOBRE OS ESTANDES E EXPOSIÇÃO NO FESTIVAL

a) Qualquer produto poderá ser exposto no festival: produtos do
oriente, ocidente como artigos femininos e masculinos, acessórios,
produtos domésticos, comestíveis, etc. A lanchonete se encontra
alugada com um expositor fidelidade há mais de três anos, por
isso não está à venda, mas poderão ser expostos doces por
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exemplo e bebidas que não estejam à venda na lanchonete;
(salgados, comidas árabes, sucos, refrigerantes, café e água)
b) Os estandes do Festival Luz do Ventre possuem uma mesa com
aproximadamente 0,80 de largura X 2,0 de comprimento, duas
cadeiras, uma para o expositor e outra para o auxiliar. Além disso,
tem um espaço para colocar um banner ou uma arara. Caso
necessite de tomada, levar uma extensão. Não tem Wifi, portanto,
para utilizar a Internet é necessário utilizar a do seu celular.
c) Consulte o mapa dos estandes e escolha o seu através da
numeração, se tiver dúvidas, entre em contato conosco por e-mail
luzdoventrefestival@gmail.com.
d) Quando o procedimento de compra for realizado e tivermos obtido
a comprovação do pagamento. Envie o seu logo ou foto com os
dados para contato para fazermos divulgações em nossas mídias
sociais e mala direta. Este divulgação será gratuita.
e) Durante o evento, serão feitas divulgações dos expositores,
portanto, redija um texto relatando o que contem seu estande para
que sejam feitas a divulgações no microfone durante o evento no
decorrer dos períodos.
f)

No caso de divulgações extras em nossos panfletos e revista,
consulte nossas propostas de patrocínios.

g) Pedimos aos expositores que doem, se possível, brindes para
premiações dos primeiros colocados nos concursos do Festival e
sorteios. No dia do evento, as colaboradoras irão passar nos
estandes para recolher os brindes.
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02) CONTATO E ENVIO DAS INSCRIÇÕES
Site Oficial: www.luzdoventre.com.br
Site Alternativo: https://sites.google.com/site/luzdoventre
Blog: http:// www.luzdoventre.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/luzdoventre
O regulamento e ou guia de orientações didáticas deverá (ão) ser lido (s)
e esclarecido (s) à todos os participantes antes do envio das inscrições e
pagamento.
A (s) inscrição (ões) deverá (ão) ser enviadas somente através do e-mail,
bem como a música ou outras gravações e documentos. E-mail
luzdoventrefestival@gmail.com,
03) PALESTRAS E DESFILES
O expositor que quiser realizar uma palestra ou um desfile, o custo será
de 30,00 (menos da metade de um solo) e não poderá ultrapassar o
tempo 4 (quatro) minutos. Caso seja deseje mais tempo, o valor deverá
ser cobrado dobrado ou de acordo com o tempo pretendido.
04) PAGAMENTO E INSCRIÇÃO
a) Sistema PagSeguro à vista ou parcelado: efetuar na loja do
evento www.luzdoventre.loja2.com.br
b)

Depósito Bancário: Conta poupança: 5544-1 variação 51,
agência 1544-X, Banco do Brasil em Nome de Jane M.F. Peres.
CPF 00948.7348-84.

Caso tenha efetuado o pagamento através da loja, será emitido
automaticamente o comprovante e enviado por e-mail. No entanto, o
expositor deverá preencher a ficha de inscrição no site, enviar por e-mail
o logo e o texto. Caso tenha feito à opção bancária, tire uma foto do
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comprovante e envie imediatamente por e-mail, juntamente com o logo e
o texto sobre o estande.
06) DEVERES DO EXPOSITOR
a) É proibido aos expositores fazerem compras parceladas sem
apresentação de comprovantes de venda e sem entrega de
mercadoria.
b) Os expositores deverão respeitar os direitos de compra dos
consumidores previstos em leis.
c) Manter e deixar o local exposto limpo e organizado.

07) RESTRIÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS


Menores, adultos com restrição física ou portadores de
necessidades especiais deverão estar acompanhados de um
responsável.



Em caso de desistência ou qualquer acontecimento que impeça a
presença do (s) inscrito (s) no dia do evento, não haverá
ressarcimento (seja expositor ou dançarino).



É proibido fotografar e filmar no dia do evento, mesmo a LONGA
distância, pois haverá profissionais qualificados que estarão
vendendo fotos e filmagem a preços acessíveis a todos.



Lembramos que os organizadores vetarão a utilização de imagens
ou comentários indevidos e maldosos que denigram a imagem do
Festival ou de qualquer participante publicamente, até mesmo em
sites e outras mídias. Em caso de sugestões, estamos abertos a
analisá-la (s) e em caso de pertinência ou possibilidade,
poderemos adotá-la (s).
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Não nos responsabilizamos por pertences deixados no evento e
não haverá entrega posterior.



É proibida a utilização de fogos ou produtos inflamáveis.



Não arcaremos com despesa alguma para pessoas que residam
tanto dentro como fora do município (mesmo que sejam
convidados especiais) estado ou fora do país e não forneceremos
carta convite para estrangeiros para liberação de passaportes.
Qualquer despesa para a participação no Festival com
vestimentas, passagens, hospedagem, alimentação, médico,
internação e qualquer a despesa, é de responsabilidade do (s)
participantes.

08) PREÇOS DOS ESTANDES


Após o dia 31 de Agosto os estandes sofrerão 20,00 de
acréscimo, portanto, seja breve na sua decisão de compra.



Alguns estandes estão pré-reservados para expositores fiéis ao
nosso Festival, chamados de Expositor Fidelidade (A ou B).
Portanto, novamente pedimos para que faça sua compra o mais
breve possível, pois as vagas são limitadas.



Os estandes variam seus preços de acordo com o número de
participações no nosso Festival.

a) Expositor fidelidade A - É aquele que já fez teve mais de três
participações no Festival.
b) Expositor fidelidade B - É o expositor que já participou pelo
menos uma vez no evento.
c) Expositor C - É classificado como sem participação no Festival.
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TABELA DE PREÇOS EXPOSITORES 2019
EXPOSITOR
FIDELIDADE A
(Acima de duas
exposições
no Festival)

EXPOSITOR
FIDELIDADE B
(Segunda
Exposição
no Festival)

EXPOSITOR C
(Primeira exposição
No Festival)

Uma mesa - 120,00

Uma mesa 140,00

Uma mesa - 150,00

Duas mesas 220,00

Duas mesas 230,00

Duas mesas 250,00

08) MAPAS DOS ESTANDES
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Agradecemos imensamente o seu interesse pelo Festival Luz do Ventre e
desejamos que você tenha uma excelente participação repleta de alegria
e sucesso!
Naiahh e Najmahh
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