| TERMOS E CONDIÇÕES DE FOTOS E AUTÓGRAFOS |
1. DAS ATRAÇÕES E DA AQUISIÇÃO DE AUTÓGRAFOS, FOTOGRAFIAS E OUTROS.

1.1. DA COMPRA DOS INGRESSOS
1.1.1

Os ingressos para foto e/ou autógrafo não dão direito a entrar na CCXP e estão disponíveis
somente para quem já adquiriu sua credencial para entrada no evento.

1.1.2

Os ingressos para a sessão de fotos e autógrafos estão disponíveis no site
www.lojamundogeek.com.br/ccxp.

1.1.3

A compra física de ingressos para fotos, autógrafos e meet & greet poderá ser feita na
bilheteria dentro da CCXP.

1.1.4

A política de meia-entrada e entrada social não é aplicável na aquisição de
autógrafos/fotografias/meet & greet ou na participação de eventos pagos dentro da CCXP.

1.1.5

Os valores de fotos e autógrafos são definidos pelos próprios artistas. A CCXP apenas cede
a infraestrutura para essas atividades.

1.1.6

A CCXP não se responsabiliza por ingressos adquiridos por meio de canais não oficiais,
seja de pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros sites e comunidades na internet. A
compra estará sujeita à disponibilidade de ingressos para o dia e à aprovação da transação
pela operadora de seu cartão de crédito, em caso de compras efetuadas pelo site.

1.2. DO PREENCHIMENTO/FORNECIMENTO CORRETO DOS DADOS NECESSÁRIOS PARA
COMPRA

1.2.1 Confira atentamente os dados de seu pedido (dia, horário, quantidade) antes da confirmação
de sua compra, estes ingressos só serão aceitos para seus respectivos dias e horários.
1.2.1 O ingresso só é válido para o dia/sessão/artista indicados no ingresso.

1.3. DO INGRESSO
1.3.1 Cada ingresso dá direito a uma atividade, por exemplo, se você deseja tirar duas fotos com o
artista, deve comprar 2 ingressos de foto.
1.3.2 Duas ou mais pessoas podem tirar fotos juntas com o artista, porém será necessário um
ingresso de foto por pessoa.
1.3.3 No caso de autógrafo é permitido levar um único item para autógrafo por ingresso ou pegar o
autógrafo em uma foto que será oferecida pelo artista.
1.3.4 Compareça à área de fotos e autógrafos 15 minutos antes do horário marcado no ingresso
para a atividade, Não serão feitas devoluções ou trocas de horário para quem não comparecer no
horário marcado.

1.4. DAS ALTERAÇÕES NAS PROGRAMAÇÕES
1.4.1 A participação dos artistas e a realização das palestras e eventos estão sujeitas à alteração ou
cancelamento sem prévio aviso. A CCXP – Comic Con Experience se compromete a divulgar
informações atualizadas sobre o evento, tão logo tenha conhecimento de qualquer alteração, mas
esclarece que algumas mudanças poderão ocorrer sem a possibilidade de comunicação prévia ao
público.
1.4.2 Mantenha-se informado sobre a participação de artistas, agenda de eventos, alterações,
valores e vagas por meio do nosso site www.ccxp.com.br, ou das redes sociais
www.facebook.com/CCXPoficial/ e twitter.com/CCXPoficial.

1.5. DO CANCELAMENTO DA COMPRA DO INGRESSO
1.5.1. O adquirente poderá cancelar a compra do(s) ingresso(s) em até 7 (sete) dias úteis após o
recebimento do e-mail de confirmação da compra, desde que este prazo também não exceda 48h
(quarenta e oito horas) antes do evento.

