Guia Rápido para inscrição - WRAP FEST
1 - Para proceder a Inscrição da primeira edição do Wrap Fest, que será realizado
no dia 18/11 na Praça Charles Miller - SP, leia atentamente ao regulamento abaixo.
Ao se inscrever o participante aceita de forma irrestrita as condições contidas no
Regulamento do Evento, não podendo delas alegar desconhecimento.
As inscrições se iniciam no dia 07/11:
Link para Inscrição: https://alltak.com.br/produto/wrap-fest/
2 - A inscrição para expositores de veículos deve ser realizada individualmente, ao
finalizar a inscrição do primeiro, realize a operação novamente caso deseje cadastrar
mais veículos/ ou participantes.
3 - A inscrição é intransferível, ou seja, apenas o titular, ou seja, a pessoa que se
inscrever poderá realizar a entrada do veículo no evento. A conferência será realizada
através do número do pedido gerado no fim da inscrição.
4 - O evento tem entrada gratuita ao expositor desde que entregue 1kg de alimento
não perecível na entrada.
5 - As inscrições para exposição de veículos são limitadas (sujeitas ao número de
vagas disponível) e para visitantes comuns são ilimitadas.
6 - Os veículos expositores só podem ser retirados do local após o termino do evento
(às 16h00) para evitar transtornos no trafego dos visitantes.
8 - Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: diegomkt@alltak.com.
br ou pelo telefone (11) 3988-5022.
9 - Pronto! Agora é se preparar, e lembrar de levar consigo o número de pedido para
validação na entrada do Wrap Fest!

Regulamento - WRAP FEST
Leia com atenção! Ao realizar a inscrição para o Wrap Fest você concordará e aceitará
os temos deste documento. A alegação de desconhecimento dos itens aqui expostos
não dispensará o cumprimento das regras.

1. Serão permitidos a exposição de qualquer veículo que seja envelopado,
independente da marca de adesivo.
2. O participante deverá realizar o cadastro CORRETAMENTE, com todas as
informações exigidas, principalmente as informações de placa e modelo do carro
para os expositores.
4. Ao realizar o cadastro o participante ESTARÁ CONCORDANDO com todas as
regras do Wrap Fest explicitadas neste documento, NÃO CABENDO ALEGAÇÃO
DE DESCONHECIMENTO DAS MESMAS.
5. Os expositores terão direito ao acesso da área interna do evento, com uma vaga
disponível para cada veículo. É permitido a entrada de motos, carros e caminhonetes
mediante a inscrição.
6. Visitantes/participantes comuns podem estacionar seus veículos na área externa
do evento.
7. Para participar do CAMBEA FAST basta se inscrever na hora, direcionando-se até
a arena indicada.
8. É PROIBIDO o uso de qualquer tipo de som nos veículos ao adentrar o Evento Wrap
Fest. Mantenha seu aparelho de som desligado. O som ambiente será provido pelo
evento. O questionamento e insistência durante o Evento, acarretará advertências, e
no caso de descumprimento, a retirada do mesmo.
9. Não será tolerado qualquer tipo de excesso por parte dos Participantes e
Expositores.
10. A definição de excesso pelo participante ou expositor será julgada pela
Organização do Evento.
11. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO transitar dentro das dependências do evento
em velocidade superior a marcha 10 km/h, acelerar o veículo em altas rotações ou
demonstrações de “corte de giro” dentro do Evento.
12. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO a entrada/exposição de carros com logomarcas
de outros patrocinadores.
13. Uso de imagem: Ao participar do Wrap Fest, são capturadas imagens para
divulgação, portanto, o visitante, participante, expositor, ao participar do evento,
automaticamente concorda, e autoriza a divulgação de suas imagens nos materiais
de divulgação.

