
CONDIÇÕES GERAIS ACESSO AO CAMAROTE.COM 

 

1)LOCAL DE RETIRADA DOS ACESSOS DO CAMAROTE. 

- O Camarote.com divulgará os locais, horários e documentos 

necessários para a retirada dos abadás. Antecipamos que teremos 

para retirada das compras efetuadas no nosso site, loja 

Camarote.com no Shopping da Bahia, situada no 2º piso, no 

corredor que tem acesso ao metro. 

2) RETORNO AO CAMAROTE 

- O regresso ao Camarote poderá ser feito até as 2:00hs, através 

de cadastramento, cujo setor fica próximo ao portão de saída, 

devidamente sinalizado para essa operação. 

3) OBRIGATORIEDADE DO USO DO ABADÁ/INGRESSO 

- É terminantemente proibido o acesso ao camarote sem O abadá em 

conjunto com o ingresso. A ausência de qualquer um dos dois 

componentes inviabilizará o acesso. 

4) RETIRADA DOS ACESSOS/ KITS DE COMPRAS 

- A retirada não poderá ser parcial. Ela deve contemplar a 

integralidade dos acessos. 

5) HORARIO DE FUNCIONAMENTO. 

- De sexta a terça-feira: das 18:00hs às 4:00hs (17.02 a 

21/02/2023 

6) O QUE NÃO POSSO PORTAR NA ENTRADA: 

- Garrafas e copos plásticos, metálicos e de vidro, objetos 

perfurocortantes, armas de qualquer natureza, drogas ilícitas e 

alimentos. 

7) CANCELAMENTO DO EVENTO 

- Caso o carnaval de 2023 não possa ser realizado no todo ou em 

parte por situações pandêmicas, de força maior ou por 

cancelamento de autoridades do Município ou Estado, o folião 

poderá escolher opções que serão disponibilizados de acordo com 

o CDC (Código de Defesa do Consumidor) aplicado a presente 

situação. 

8) IDADE PARA ACESSO NO CAMAROTE.COM OPEN-BAR 

- Só maiores de 18 anos, poderão ter acesso ao Camarote.com. 

9) POSSO CUSTOMIZAR MINHA CAMISA? 



- Pode, desde que mantenha íntegros a cor da camisa, logomarca 

do camarote e patrocinadores. Alguma outra dúvida, tirar no site 

do camarote.com. 

10) NO MOMENTO DA RETIRADA É PROIBIDO A TROCA DOS PRODUTOS 

COMPRADOS? 

- Sim. Não é permitida a troca da data de compra que consta no 

documento CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


