
 
 

REGULAMENTO DO EVENTO 
VERMELHO E BRANCO 2020                                                                                                                                                

 
1. O QUE VAI TER: 

 
- A edição de 2020 do Vermelho e Branco vai trazer 10 horas de folia, misturando ritmos e espaços de 
livre acesso para que a sua experiencia seja inesquecível!  
- Open bar de cerveja pilsen, água e refrigerante. 
 
 

2. SOBRE OS ACESSOS AO EVENTO – PÚBLICO GERAL: 
 

- O acesso ao evento e livre, onde todos os foliões poderão acessar todas as experiências e áreas da arena 
do VB. 
- No dia 21.02.2020, a abertura dos portões será a partir das 20h, com acesso pelos dois portões, das 
Ruas Castro Alves e 25 de julho, mediante apresentação do ingresso e revista dos seguranças. 
 

3. SOBRE A AQUISICAO DE INGRESSOS PELOS BLOCOS: 
 

- A compra de ingressos para o Vermelho e Branco será feita através do link no site oficial do evento 
www.sgnh.com.br  
Será necessário realizar cadastro, informando obrigatoriamente Nome Completo, Endereço, Data de 
Nascimento, RG, CPF, telefone e endereço de e-mail. 
- O bloco deverá realizar a aquisição mínima de 100 ingressos de 1 lote do Vermelho e Branco.  
- O sistema de venda de ingressos irá gerar um número de voucher referente à compra realizada pelo 
líder. 
- O líder do bloco terá a responsabilidade de enviar o número de voucher para cada integrante do bloco. 
Este número de voucher será encaminhado via sistema, para o e-mail do líder e mensagem SMS. 
 
- Valores de Ingresso BLOCOS: 
1 lote: R$110,00 – mínimo 100 ingressos 
2 lote:R$130,00 – mínimo 50 ingressos  
3 lote: R$150,00 – mínimo 50 ingressos 
 
 
 



4. SOBRE VALIDACAO DOS VOUCHERS PARA OS BLOCOS: 
 
- O voucher deverá ser validado por cada integrante do bloco no site oficial do evento 
(www.sgnh.com.br). 
- Para validação e necessário que sejam informados os dados obrigatórios do cadastro (Nome Completo, 
Endereço, Data de Nascimento, RG, CPF, telefone e endereço de e-mail). 
- A validação do voucher deverá acontecer antes do dia do evento (21.02.20), com o intuito de tornar 
mais facilitado o acesso ao evento no dia. 
- Caso a validação não tenha sito realizada antecipadamente, haverá uma equipe operacional de 
bilheteria no dia do evento para realizar essa ação. 
- O voucher será o documento oficial de ingresso no evento. Pessoal e intransferível. 
 

5. COMO SERA A RETIRADA DO KIT FOLIA: 
 
- Na compra dos ingressos dos blocos, os foliões recebem o KIT FOLIA, que inclui 1 abadá (que cada 
bloco deverá providenciar o seu) + pulseira com a identificação do bloco em questão.  
Essa pulseira irá garantir diferenciais dentro do evento (cada bloco definirá seus diferenciais dentro da 
regra da organização do evento) A retirada do kit será feita mediante apresentação do voucher + 
documentos de identificação (RG e CPF) do titular. 
- Cada bloco é responsável por providenciar o seu abadá. 
 

6. SOBRE OS RESPONSABILIDADES E ESPACOS DOS BLOCOS: 
 
- Em 2020, a comissão organizadora do evento irá ceder estrutura para o espaço dos blocos em área 
reservada. 
 O espaço será escolhido pelo clube, seguindo o critério de ordem de venda de ingressos dos blocos.  
- A responsabilidade pela segurança dos itens nesse espaço e do líder do espaço, sendo a SGNH não 
responsável por qualquer extravio ou transtorno causado nesse sentido. 
- Os integrantes do bloco têm livre acesso a todo o evento, exceto em outros blocos. 
- Dentro desse espaço, os blocos podem oferecer diferenciais para seus foliões.  
- Não e permitida a montagem de equipamento de som e luz dentro desses espaços. 
- Os espaços dos blocos serão identificados com placa personalizada com o nome do bloco em questão, 
para delimitação de área. Decoração e instalação de banners, painéis, são de responsabilidade da SGNH. 
Não podendo os blocos inserirem nenhum tipo de adereço na estrutura. 
- Os blocos deverão comunicar à comissão organizadora do evento, com antecedência, sobre todas as 
ações que estão sendo previstas dentro do seu espaço determinado. 
- Quanto ao abadá dos blocos, o líder deverá comunicar a SGNH sobre possíveis marcas e esse ponto 
será analisado e entrará em aprovação por parte do clube, para que se evitem marcas conflitantes no 
evento – marcas do mesmo segmento de apoiadores, por exemplo. Caso sejam conflitantes, essas 
marcas não serão autorizadas a estarem no abadá. 
 

7. SOBRE SEGURANCA E OPERACAO DO EVENTO: 
 
A - Todos passarão por revista, não sendo permitido qualquer tipo de droga ilícita ou objeto que possa 
ferir ou prejudicar os frequentadores do evento (ex.: Fogos de artifício, canivetes, soqueiras, guarda-
chuva, facas, estiletes, alicates, chave de fendas,...)  
 
 
B – Haverá fiscalização permanente, caso uma pessoa não esteja com a pulseira/credencial e não 
informe como acessou o Clube, será convidada a se retirar. 
 
C - Caso ocorra a necessidade de retirada de algum frequentador do Bloco, este deverá ser apresentado 
ao coordenador de segurança e a ele fornecido dados do frequentador para registro. Caso a situação 



seja média ou grave, este deverá ser encaminhado ao órgão policial e deverá ser acompanhado por um 
dos organizadores do Bloco.  
 
D - O Bloco deverá promover a segurança e guarda do seu espaço e de seus materiais ou de terceiros 
desde a montagem até a retirada total. A SGNH não se responsabiliza pela segurança da área e dos 
pertences do Bloco ou de seus fornecedores.  
 
E - A partir das 17h, os blocos terão direito a staffs e veículos estacionados no interior do Clube (5% do 
número de ingressos adquiridos). Os staffs e veículos deverão ter cadastro prévio aprovado na 
secretaria do Clube. 
 
F - A SGNH contará com profissionais técnicos na área de segurança, prevenção e combate a incêndio e 
seus acessos são livres em todas as áreas do Clube, mesmo os blocos, e deverá ser respeitada e seguida 
suas orientações, pois estão ali para preservar a segurança/vida dos frequentadores.  
 
G - Todos os Blocos e seus frequentadores ficam sujeito as normas e regras da SGNH, não podendo as 
suas conflitarem com as do Clube, ao qual deverá ser obedecida. A produção do evento será responsável 
pelas autorizações necessárias bem como alterar este regulamento, a fim de preservar a segurança e 
satisfação de usuários e frequentadores.  
 
H- Os blocos autorizam o direito de imagem dos participantes e não conflitantes aos interesses dos 
patrocinadores do evento. 
A responsabilidade civil e jurídica será dos organizadores dos blocos. Toda a responsabilidade de 
comunicação, bem como penalidades dos atos, será de responsabilidade do líder do bloco. 
 
 

8. SERVIÇO DO EVENTO 
 
- Carnaval Vermelho e Branco 2020 – Siga seu ritmo 
- Data e Horário - 21 de fevereiro de 2020, 20h 
- Local - Sociedade Ginastica de Novo Hamburgo – Rua Castro Alves, 166, Rio Branco, Novo Hamburgo-
RS 
 
- Valores de Ingresso  - GERAL 
- Site para compra de ingressos: http://bit.ly/veb2020 (vamoapp.com) 
1 lote: R$80,00 – ASSOCIADO 
1 lote:R$150,00 - PROMOCIONAL 
 
- Valores de Ingresso BLOCOS 
- Site para compra de ingressos dos blocos: https://bit.ly/2rYcHmP  
- Site para compra  
1 lote: R$110,00 – mínimo 100 ingressos 
2 lote:R$130,00 – mínimo 50 ingressos  
3 lote: R$150,00 – mínimo 50 ingressos  
- Realização e Promoção: Sociedade Ginastica Novo Hamburgo 
                                                 Imagine Eventos 
                                                 BDS Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/veb2020
https://bit.ly/2rYcHmP


 
 

9. CANAL DE COMUNICACAO PARA DÚVIDAS OU SUGESTOES 
 
- Todas as dúvidas podem ser direcionadas a comissão organizadora do Vermelho e Branco, através dos 
canais abaixo  
 
Telefone/WhatsApp 
Secretaria SGNH – 3584-3900 
Eventos SGNH – 9.8608-0007 
E-mail: secretaria@sgnh.com.br 
Site Oficial do evento 
www.sgnh.com.br 
Instagram 
@sociedadeginastica 
 

http://www.sgnh.com.br/

