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DESCRIÇÃO DO EVENTO: 

 
COLOR FEST® - BRAZIL TOUR (PIRACICABA) 
 
O MAIOR EVENTO DE MÚSICA, DANÇA E EXPLOSÃO DE CORES DO BRASIL AGORA EM PIRACICABA! 
 
A próxima edição terá lugar no Clube Atlético Piracicabano (entrada e estacionamento pela Ac. Roda Geraldo 
de Barros - https://goo.gl/maps/upDngApaeaw) 
 
A Cada 30 minutos, aproximadamente, todo mundo se une em uma contagem regressiva que termina com 
arremessos de Pó Colorido gerando uma incrível explosão de cores (Color Blast) num clima de festa sem igual! 
 
Mais de 40 instrutores das principais academias da região e da Grande São Paulo apresentarão diversas 
modalidades de dança e treinos FITNESS numa tarde de muita cor, música e diversão. 
 
Instrutores de diferentes modalidades de dança e treinos fitness 
Área VIP (Água, Sorvete, Açaí, Bolo Inglês e Crepe à vontade!!) 
+3 horas de dança e treinos fitness 
+14mil Watts de potência 
+1mil quilos de pó colorido para ser arremessado 
Color Store (venda de artigos Color Fest) 
Pontos de venda de Água, Refrigerante, Cerveja*, Sorvete, Pastel, Pizza e Crepe. 
Área Kids com Pula Pula e Tobogã GRATUITO 
(*) Venda proibida para menores de 18 anos 
 
>>> AMBULÂNCIA, SEGURANÇA PRIVADA E BOMBEIROS NO LOCAL <<< 
 
Estacionamento no local (PAGAMENTO EM DINHEIRO): 
  - Carros e Motos R$15 
  - Microônibus e VAN R$25 
  - Ônibus R$50 
 
Guarda Volume R$10 
 
* * * * * * * PROGRAMA DO EVENTO * * * * * * *  
12h  Abertura dos portões 
13h  Warm Up 
14h  Dança e Treinos Fitness 
17h  Encerramento do Evento 
 
 
VENDA DE INGRESSOS A PARTIR DO DIA 04/07/2018 ON LINE 
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IMPORTANTE: 
- NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE BEBIDAS NEM ALIMENTOS/SALGADINHOS 
- USE PROTETOR SOLAR! 
- Crianças até 8 anos não pagam (levar documento) 
- Menores até 16 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável (obrigatório levar documento de 
ambos) 
- Permitido uso de maquiagem, fantasias, tiaras, máscaras e acessórios. 
- O acesso na Área GOLDEN VIP só será permitido com pulseira GOLDEN VIP (crianças menores de 8 anos 
também precisam de pulseira para entrar neste setor) 
- Haverá revista na entrada 
- O programa pode sofrer alterações sem prévio aviso. 
- Os tempos do programa são referenciais. 
- Não é permitida a entrada de crianças de colo 
- Não é permitida a entrada de animais de estimação 
- Bolsas, mochilas, etc., devem ser deixadas no guarda volume. 
- Não nos responsabilizamos por perdas no local 
- NÃO É PERMITIDO USO DE DROGAS 
 
PROIBIDA ENTRADA DE: 
- Proibida a entrada de Pó Colorido que não tenha sido fornecido pela organização 
- Garrafas de água ou qualquer tipo de bebida 
- Spray de serpentina/espuma, confete, qualquer espécie de tubo de arremesso com ou sem ar comprimido. 
- Bastão de selfie, tripé, etc., 
 
Mais informações no (11) 99292-7879 / (11) 98643-6289 (Golden Wishes) 
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REGULAMENTO DO EVENTO 
 

INSCRIÇÕES 
• Poderão participar do Color Fest o(a) participante, que se inscrever no evento, realizar o pagamento do 

valor correspondente à inscrição no prazo determinado e expressar concordância com as normas deste 
Regulamento. 

• As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site www.ticketagora.com.br/colorfestpira até 
14/10/2017 

 VALOR DE INGRESSOS E KIT 
 
INGRESSO ADULTO (SEM KIT) A partir de R$40 
INGRESSO CRIANÇA ATÉ 8 ANOS GRÁTIS (INGRESSO SEM KIT) 
 
KIT COLOR (A partir de R$65 adulto e R$45 criança) .  --- APENAS 200 KITs 
Regata Color Fest Brazil Tour - Piracicaba 
Pulseria Color Fest 
2 Saquinhos de pó colorido 50g 
1 Sorvete Saint Luiger 
1 Mini bolo Kim 
1 Água (copo 200ml) 
 
 
KIT FEST (A partir de R$85 adulto e R$65 criança).  --- APENAS 200 KITs 
Regata Color Fest Brazil Tour - Piracicaba 
Pulseria Color Fest 
4 Saquinhos de pó colorido 50g 
3 Sorvetes Saint Luiger  
3 Águas (copo 200ml) 
1 Lanche natural com pão Premium Kim 
2 Mini bolo Kim 
1 Guarda Volume 
 
 
KIT GOLDEN VIP** (A partir de R$120 adulto e R$100 criança). --- APENAS 100 vagas! 
Regata Color Fest Brazil Tour – Piracicaba 
Pulseira GOLDEN VIP 
4 Saquinhos de pó colorido 50g 
1 Guarda Volume 
Acesso área GOLDEN VIP com consumação à vontade de: 

Crepes da Crepe Mania (2 variedades) 
Água 
Sorvetes Saint Luiger 
Açaí Saint Luiger 
Bolo Inglês Kim (3 variedades) 

 
**A área GOLDEN VIP é um espaço fechado do lado do palco para descanso, alimentação e hidratação. Não 
será possível dançar dentro desta área nem retirar alimentos ou bebidas do local. 
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Os produtos vendidos fora deste espaço NÃO estão inclusos para consumo à vontade mas poderão ser 
adquiridos à parte pelo participante. 
Horário de funcionamento 12h30 a 17h 
Quantidades para consumo durante descansos proporcionais para 100 pessoas, no período das 12h30 às 17h. 

 
As regatas podem ser personalizadas (acrescentando enfeites, cortando partes e adaptando-as, desde que seja 
mantida a logo COLOR FEST da frente) 

Tamanho das Regatas (sujeitos a disponibilidade e estoque na hora da retirada do Kit) 
Regata Adulto PP, P, M, G, GG e EG. (Regata PP serve para crianças entre 8 e 10 anos). 

 
Será cobrado, pela inscrição online, o valor de 7% do preço da inscrição título de tarifa que garante não só a 
segurança e conveniência da transação realizada pelo participante, mas também remunera os seguintes serviços: (i) 
controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras; (ii) sistema de 
segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de 
cartão de crédito dos clientes; (iii) disparo de e-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da 
confirmação do pagamento); (iv) disparo de e-mail de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a 
confirmação do pagamento; (v) custo de banda de acesso à internet. 
 

 
RETIRADA DE KITs: 
- Ingressos SEM KITs podem ser retirados no dia do evento na bilheteria da entrada 
- Apenas por quem realizou a compra (ou com autorização por escrito e cópia do RG do comprador) 
- Dias 01 e 02 de Setembro, das 10h30 às 17h no Clube Atlético Piracicabano. 
- Participantes que comprem seus KITS após dia 01/09/2018 poderão retirará-los no dia do evento (caixa da 
entrada). 
 
• Retirada individual do próprio inscrito: 

- Comprovante de pedido (Celular ou impresso) / Comprovante de pagamento (Celular ou impresso)/ 
apresentação do documento de identificação pessoal com foto (RG / CNH). 

  

• Retirada de grupos pelo titular responsável: 
- O responsável pelo grupo poderá efetuar a retirada de todos os participantes do grupo mediante: 

Comprovante de pedido (Celular ou impresso) / Comprovante de pagamento (Celular ou impresso) / 
apresentação do documento de identificação pessoal com foto (RG / CNH). 

 

• Retirada de Terceiros: 
Comprovante de pedido (Celular ou impresso) / Comprovante de pagamento (Celular ou impresso)/ 
apresentação do documento de identificação pessoal do retirante e do titular do pedido IMPRESSO com 
foto (RG / CNH). 

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir conteúdo do mesmo 
Não serão aceitas reclamações após a retirada do kit 

 
RESPONSABILIDADES: 
• O participante é responsável pela decisão de participar das diferentes modalidades de dança e treinos fitness 

como Zumba, Ritmos, ShBam, Strong by Zumba e qualquer outra modalidade de dança seja ou não Fitness, 
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avaliando sua condição física, seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do período 
da mesma. 

• Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança. 
• A Golden Wishes não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá para atendimento 

emergencial aos participantes, um serviço de ambulância para remoção e o atendimento médico propriamente 
dito. 

• Não nos responsabilizamos por perdas no local 
• O cuidado dos menores é exclusivo dos adultos responsáveis 
• O participante autoriza uso de imagem em fotografias, vídeo e áudio realizados antes, durante e depois do 

evento, no perímetro do evento. 
• O participante autoriza uso de DRONES sobrevoando para filmagem e fotografia no perímetro do evento. 
 
 
Itens permitidos dentro do local 

• Tirar fotos e filmar com seu celular, GoPro ou câmera digital básica 
• Toalha de rosto, bandana e acessórios coloridos 
• Mochilas com muda de roupa e artigos de uso pessoal deverão ficar no guarda volume. 

 
Itens não permitidos dentro do local 

• Fotógrafos ou filmagem que não estejam devidamente credenciados pela Golden Wishes 
• Equipamentos eletrônicos como câmeras profissionais não autorizadas pela produção do evento 
• Monopod (bastão de selfie) para evitar eventuais lesões acidentais  
• Lançadores de papel, água ou pó de nenhum tipo 
• Confetti e Pó colorido não oficial (não fornecidos pela organização) 
• Spray de qualquer tipo (serpentina, espuma, tinta, etc.,) 
• Acompanhantes sem pulseiras de acesso 
• Crianças de colo 
• Crianças/menores de 16 anos sem acompanhamento de adulto 
• Animais de estimação 
• Garrafas de água ou qualquer tipo de bebida. 
• Alimentos, sorvetes e bebidas devem ser consumidos na área de alimentação 

 
RECOMENDAÇÕES 

• Para maior comodidade haverá guarda volume no local.  
• Durante os arremessos de Pó Colorido (Color Blast/Explosão de cores): 

o Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor 
o Use roupas cômodas e que possam ser pintadas com tintas coloridas 
o Leve uma muda de roupa ou uma toalha para não sujar o carro 

• É um Festival de cores, vista roupas e acessórios divertidos e coloridos, de preferência fluorescentes! 
• Não se preocupe se não conhece as coreografias, CURTA A VIBE! 

 


