
REGULAMENTO OFICIAL 

 
DECO E AMIGOS 2019 

 

O EVENTO 

 
1. A partida beneficente DECO E AMIGOS 2019 será disputada no dia 30 de junho de 2019 no Estádio do 

Esporte Clube Primavera em Indaiatuba-SP. 

2. A abertura dos portões está prevista para às xx:xx (horário de Brasília). O evento acontecerá com 

qualquer condição climática, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a 

integridade física dos participantes e/ou espectadores.  

INGRESSOS 

 
3. Os valores dos ingressão serão: 

ARQUIBANCADA GERAL 

INTEIRA: R$49,90 

MEIA: R$24,95 

 

ARQUIBANCADA COBERTA 
INTEIRA: R$79,90 

MEIA: R$39,95 

 

 Pessoas com mais de 60 anos e estudantes poderão adquirir ingressos com desconto de 50% (Meia 

Entrada). As informações relativas ao desconto concedido serão confirmadas no acesso ao Estádio. Deverá ser 

apresentado documento com foto (RG, Carteira de Motorista, Carteira de trabalho ou Carteira Estudantil) em 

sua versão original. Caso os documentos comprobatórios não sejam apresentados será necessário o 

pagamento do valor faltante do ingresso. Caso não providencie o pagamento da diferença (50%), o ingresso 

estará automaticamente cancelado, sem ressarcimento do valor pago. 

 Crianças até 12 anos não pagam. Os pais e responsáveis interessados deverão apresentar 

documento da respectiva criança no posto de troca no local – Estadio do Esporte Clube Primavera - a fim de 

retirar o ingresso especial. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
4. A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para orientação do público. 

5. O ingresso online é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 

outra, em nenhuma situação. 

6. Ao efetuar a inscrição para a PROVA, o participante: 

a) Aceita todos os termos deste regulamento, participando por livre e espontânea 

vontade; 

b) Cede, a título gratuito, todos os direitos de utilização de sua imagem, pela 

organização, seus realizadores, patrocinadores e apoiadores, inclusive o direito de 

arena, em suas ações de marketing e divulgação de outros eventos. Os inscritos e 



respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de inscrição ou equivalente (ofícios, 

listagens de equipes, internet etc.), concordam em ceder gratuitamente à 

Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e som de voz, com vistas a 

fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover  e 

divulgar o evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, renunciando ao 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de imagem 

(internet, foto, vídeo e TV, entre outros meios) ou qualquer outro tipo de transmissão 

e/ou divulgação, como peças promocionais, Internet e outras mídias, de qualquer 

natureza e a qualquer tempo. 

c) Autoriza a utilização de seus dados cadastrais pela Noblu Sports em suas ações de 

marketing. 

7. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de 

forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. 

8. Não será permitida a promoção, divulgação, propaganda ou venda de qualquer bem ou serviço 

dentro da área de competição e da arena do evento. 

9. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por possíveis acidentes causados por defeitos, 

imperfeições ou irregularidades existentes no Estádio. 

 
O evento é de responsabilidade de: NOBLU SPORTS. 

 
Endereço: Av. Orozimbo Maia, nº 1803, Cambui , Campinas-SP. 

Fone: (19) 3295-8981 

Site: www.noblu.com.br 

http://www.noblu.com.br/

