REGULAMENTO DA EXPOSIÇÃO
1. A exposição está aberta aos visitantes 7 dias por semana.
2. Informações mais detalhadas sobre os dias e horários de funcionamento estão disponíveis no site
www.expopecaslego.pt e na bilheteira.
3. A entrada na exposição é paga. A tabela de preços das entradas está disponível na bilheteira e no site
www.expopecaslego.pt
4. O bilhete de entrada para a Exposição é único, após atravessar os portões de saída, não é possível
entrar novamente com o mesmo bilhete.
5. Cada pessoa é obrigada a manter o bilhete na sua posse até sair da Exposição.

Tipos de bilhetes:
• bilhete durante a semana
• bilhete 2 + 2 e mais
• bilhete de fim de semana
• bilhete de fim de semana 2 + 2 e mais
• bilhete combinado durante a semana
• bilhete combinado 2 + 2 e mais
• bilhete combinado de fim de semana
• bilhete combinado de fim de semana 2 + 2 e mais
Crianças com até 95 cm de altura têm entrada gratuita.

Regras aplicáveis aos visitantes da Exposição:
1. Na área de exposições, as crianças devem estar sempre sob os cuidados de adultos. Os tutores que
enviem crianças desacompanhadas à Exposição fazem-no por sua própria conta e risco.
2. Durante a visita, siga os conselhos e recomendações dos funcionários da Exposição, preste atenção
aos avisos e informações.
3. O expositor não se responsabiliza por nenhum evento resultante do não cumprimento das regras.
4. Todas as quebras, danos e destruição de propriedade devem ser imediatamente relatados aos
funcionários da Exposição.
5. Ao expositor reserva-lhe o direito de excluir do recinto de exposições todos aqueles que tenham
desrespeitado, danificado ou destruído. O mesmo não constitui motivo para o reembolso total ou parcial
do bilhete de entrada.
6. Ao organizador da exposição reserva-lhe o direito de suspender temporariamente a venda
de entradas.
7. Os visitantes na área da Exposição estão proibidos de qualquer comportamento perigoso para com
outros visitantes e equipamento da exposição.
8. O expositor não se responsabiliza por quaisquer eventos imprevistos comoacidentes e causa de
problemas de saúde, perdas materiais, etc.
9. É proibido levar comida ou bebida para a área de Exposição.
10. O organizador não se responsabiliza por roupas e outros objectos deixados na Exposição.

11. Os professores são responsáveis pelo comportamento dos seus alunos e pelos danos causados
intencionalmente ou pela destruição de expositores ou dos outros elementos localizados nas instalações
da Exposição.
Os regulamentos estão disponíveis no site www.expopecaslego.pt e na bilheteira. Ao comprar um
bilhete, o visitante aceita estes regulamentos e compromete-se a cumpri-los.

Obrigado e desejamos uma ótima experiência!

