
C E N T R O  D E  C O N V E N Ç Õ E S  R E B O U Ç A S   S Ã O  P A U L O   S P

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

1. PROTOCOLOS COVID-19

A. Será solicitado aos par cipantes o comprovante de vacinação para a re rada de credencial. Baixe o aplica vo Conecte SUS para ter acesso ao seu 
comprovante.
B. Todos dos par cipantes do evento deverão estar em dia com a sua agenda de vacinação, de acordo com o calendário oficial de sua faixa etária. 
C. O uso de máscara corretamente é obrigatório durante toda a permanência na feira.
D. É necessário manter o distanciamento mínimo de 1 metro dentro dos estandes e corredores. 

2. INSCRIÇÕES CONGRESSO MICE BRASIL:  

A. O CONGRESSO MICE BRASIL será realizado simultaneamente à FEIRA EBS. 
B. Os inscritos para o CONGRESSO MICE BRASIL terão acesso aos assentos reservados exclusivamente a eles na área das palestras. 
C. A inscrição para o CONGRESSO MICE Brasil dá direito a acesso a área de PALESTRAS do evento, nos dias 27 e 28 de outubro de 2021– das 14:30 às 
18:00, presencialmente no Centro de Convenções Rebouças, localizado à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 – São Paulo/SP, e virtualmente, através da 
plataforma do evento. 
D. Todos os inscritos para o CONGRESSO MICE BRASIL poderão acessar a área de exposição da 19ª Feira EBS – Feira da Indústria dos Eventos Corpora-

vos, Incen vos, Congressos, Feiras e Marke ng de Experiências, das 13:30 às 19:00. 

3. INSCRIÇÕES FEIRA EBS: 

A. A inscrição para a FEIRA EBS dá direito a acesso SOMENTE a área de EXPOSIÇÃO do evento, nos dias 27 e 28 de outubro de 2021– das 13:30 às 
19:00, presencialmente no Centro de Convenções Rebouças, localizado à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 – São Paulo/SP.

4. Todos os par cipantes do evento, mesmo que pré-credenciados, deverão ter em mãos número de documento de iden ficação com foto (como CNH, por 
exemplo), que poderá ser solicitado a qualquer momento por agentes da organização.

5. A credencial é pessoal e intransferível. 

6. Todo aquele que ingressar no evento declara aceitar que sua imagem e áudio possam ser captados durante a realização do evento, cedendo, gratuita e 
defini vamente, todos os direitos de imagem e áudio à organização para todos os fins.

7. Reserva-se à organização da feira o direito de impedir o acesso ao evento caso comprovado o uso indevido, bem como solicitar a saída do evento caso 
não esteja cumprindo as regras de par cipação.

8. A organização da feira não se responsabiliza por questões financeiras de negociações realizadas com os expositores do evento, estas são de inteira 
responsabilidade da empresa fornecedora.

9. O par cipante reconhece que todas as informações prestadas a par r do seu registro são verdadeiras, completas e corretas.

10. PALESTRANTES, PROFESSORES, INSTRUTORES: 

A Organizadora se reserva ao direito de subs tuir sem prévio aviso qualquer palestrante, professor e/ou instrutor que tenha sido divulgado em caso de 
imprevistos.

11. CERTIFICADOS: 

Os cer ficados serão exclusivamente digitais sem nenhum custo adicional, enviados nominais por e-mail em até 30 dias após a realização do evento.
Caso não receba seu cer ficado por e-mail, entre em contato através dos telefones ou e-mails disponibilizados no site.

12. LOCALIZAÇÃO: 

O Congresso MICE Brasil será realizado presencialmente no Centro de Convenções Rebouças. 
Entrada principal para pedestres: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - 05403-000 - São Paulo – SP  
Entrada estacionamento: Av. Rebouças, 600 - 05402-000 - São Paulo – SP

Mais informações: 

Tel: (11) 3812-7363 | (11) 9 5038-6373
apoio@feiraebs.com.br
www.feiraebs.com.br

ESPECIALISTA EM GERAR NEGÓCIOS


