MEET & GREET NO GGRF 2018
Preparado para encontrar seu ídolo, tirar uma foto e ainda ter um
autógrafo exclusivo?
Confira as regras abaixo e aproveite o GGRF ao máximo, ficando
ainda mais perto de quem você curte!
§

A quantidade de participantes atendidos e a duração do Meet &
Greet serão definidos de acordo com a disponibilidade de cada
convidado individualmente, bem como da programação do
evento em si.

§

Toda programação é sujeita à alteração ou cancelamento sem
prévio aviso. Porém, nesses casos, o GGRF se compromete a
divulgar informações atualizadas sobre o evento, tão logo tenha
conhecimento, a fim de evitar quaisquer transtornos aos
participantes.

§

As fotos e autógrafos dos convidados internacionais do GGRF
serão pagas. O ingresso poderá ser adquirido em guichês
disponibilizados no próprio GGRF e apenas será válido para a data
e atração agendada e escolhida pelo participante, não sendo
possível a compra antecipada ou troca dos ingressos já adquiridos.

§

As fotos e autógrafos dos convidados nacionais do GGRF serão
gratuitas. As senhas para acesso serão distribuídas no interior do
evento na data e horário indicados na programação, mediante
ordem de chegada dos interessados e não será possível qualquer
reserva.

§

O ingresso adquirido para o Meet & Greet não garante ingresso
e/ou acesso ao evento Geek & Game Rio Festival. Para acessar ao
evento, é necessário adquirir o ingresso específico para o Geek &
Game Rio Festival 2018, através do site - www.ggrf.com.br – ou nas
bilheterias disponíveis no próprio evento.

§

O ingresso adquirido para o evento GGRF não garante acesso,
senha/pulseira ou qualquer outra vantagem para Meet & Greet.

§

A política de meia-entrada e entrada social não será aplicável nos
ingressos no Meet & Greet, apenas para os ingressos do evento
GGRF em si.

§

Nos casos de autógrafos, cada ingresso/pulseira dá direito à
apenas 01 (um) item trazido pelo participante, tais como livro, CD,
DVD, print, etc., sob pena de retirada do participante do local.

§

No caso das fotografias, as mesmas serão feitas pelos fotógrafos
do evento e serão disponibilizadas no flickr do Geek & Game Rio
Festival.

