DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE


Participo deste evento; Color Fest Folia, por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores e as empresas envolvidas no evento, em meu nome e de meus herdeiros;



Estou liberado por meu médico para participar de atividades, aulas/apresentações de dança e atividades
Fitness tais como Zumba®, Fitdance, Strong by Zumba®, Sh’Bam, BodyJam, Ritmos, etc.,



Isento os organizadores e as empresas envolvidas no evento, de quaisquer responsabilidades sobre os objetos
deixados por mim no guarda-volumes ou locais indicados pela organização do evento;



Estou ciente que o valor pago para inscrição não será devolvido em caso de foça maior, cancelamento ou não
participação no evento, bem como não são aceitas substituições/troca de participantes de uma inscrição e que
caso meu pedido seja atendido será considerado como exceção;



Aceito o pagamento de valor adicional por inscrito como taxa de conveniência, que porventura possa ser
cobrada ao realizar compra de inscrições online via o TICKET AGORA.



Aceito que as inscrições podem encerrar-se a qualquer momento e para garantir minha inscrição é necessário
o pagamento da mesma.



É de minha responsabilidade obter todas as informações sobre o evento e entrega de Kits, tais como: data,
local e horário.



Autorizo por este meio a utilização por parte do organizador, de qualquer dado, fotografia, filme ou outra
gravação contendo imagens e áudio de minha participação neste evento em qualquer mídia seja impressa ou
eletrônica, incluindo na Internet, para qualquer fim e por tempo indeterminado.



Autorizo recebimento de e-mails e/ou SMS da Golden Wishes e seus parceiros divulgando informações,
notícias e serviços relacionados ou não ao segmento.



Autorizo a utilização de DRONES e outro tipo de equipamentos similares para fotografia e filmagem no
perímetro pelo qual estarei participando do evento, seja dentro ou fora do local.



Na realização da inscrição para terceiros, tenho a autorização deste participante e que me responsabilizo pela
legitimidade de seus dados que estou fornecendo e que o mesmo tem total ciência desta declaração e do
REGULAMENTO do evento.



Estou totalmente ciente e concordo com o REGULAMENTO do Evento

www.colorfest.com.br

FACEBOOK: @colorfestbrasil / IG e YouTube@colorfestoficial

