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INTRODUÇÃO
A 9ª Edição do Rio H2K mantem a novidade da edição passada: a possibilidade de adquirir o
“Passaporte+espaço para barraca” além do tradicional “Passaporte+ KEMP”.
A ideia do acampamento é oferecer uma experiência imperdível para quem quer viver o
festival 24h por dia. Uma oportunidade única para o Kemper que quer acampar, conhecer
gente e claro, dançar sem parar!
Fiquem atentos a todas as normas desse regulamento para tudo fluir na “vibe” e harmonia
durante todo o Festival.
Vocabulário:
KEMP = acampamento, local onde são montadas as barracas. O acesso é exclusivo para
portadores de “Passaporte +KEMP” e “Passaporte+ espaço para barraca”.

1. Disposições gerais
1.1 - O uso das áreas do acampamento estará subordinado a este regulamento e às
normas legais vigentes;
1.2 – O check-in no acampamento só será feito das 11h do dia 20 de junho (quintafeira) até às 19h do dia 22 de junho (sábado) e o check-out deve ser feito até às 8h do
dia 24 de junho (segunda-feira);
1.3 - É necessária a apresentação de um documento de identificação com foto no
momento do check-in;
1.4 - Ao fazer o check-in, o kemper deverá preencher a ficha de inscrição e assiná-la,
estando de acordo com todo o regulamento.
1.5 - O kemper receberá uma pulseira de identificação e deverá mantê-la até o final
do festival.
1.6 - O acesso ao acampamento somente será permitido aos participantes que
adquirirem os ingressos “Passaporte + KEMP” e “Passaporte + espaço para
barraca”, não sendo permitida a entrada de pessoas sem a pulseira que permite
acesso em nenhuma hipótese;
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1.7 - Os kempers são os responsáveis pelos seus itens pessoais. A produção não se
responsabiliza pela guarda dos mesmos, assim como não se responsabiliza por perda
ou roubo de objetos pessoais. Guarda-volumes estarão disponíveis aos kempers
mediante pagamento de uma taxa extra, respeitando os horários de uso e sujeito a
disponibilidade;
*horário de uso do guarda-volumes: De 10h às 21h.
1.8 - Caso algum kemper descumpra alguma das normas do regulamento estará
sujeito a ser retirado do acampamento, ou até mesmo do festival, sem a devolução
de qualquer valor já pago;
1.9 - O Festival fornece vestiários separados por gênero com chuveiros, área de
convivência (com pontos de energia), água potável, segurança 24 horas e posto
médico. Quaisquer itens tais como colchão, isolante térmico, cobertor, travesseiro,
lanterna, etc., devem ser trazidos pelo kemper.
*ver as Dicas para o KEMP no item 6 deste Regulamento.
1.10 - O uso dos vestiários será destinado somente aos kempers. O uso dessas
instalações por qualquer outra pessoa está expressamente proibido, sendo assim
necessária a conferencia da pulseira de acesso no local;
1.11- O valor do Kemp é fixo, independente de quantos dias você ficará no evento.
1.12 - O acampamento é exclusivo para maiores de 18 anos. Menores de idade,
mesmo acompanhados dos pais e responsáveis, NÃO serão permitidos na área do
acampamento.

2. PORTADORES DE “PASSAPORTE + KEMP”
2.1 - As barracas disponibilizadas pelo Rio H2K são de uso individual.
2.2 - No check-in o kemper receberá um cadeado com o número de sua respectiva
barraca;
2.3 - As barracas serão distribuídas por ordem de chegada ao check-in e numeração
pré-definida, não sendo possível uma escolha antecipada;
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2.4 - O check-out deverá ser feito no mesmo local do check-in (entrada do
acampamento), entregando a chave do cadeado e deixando a barraca vazia, limpa
e trancada. Qualquer dano à barraca, perda ou dano do cadeado ou da chave, é de
inteira responsabilidade do kemper, estando este sujeito a arcar com o prejuízo;
2.4 - Descrição da barraca padrão do Rio H2K:
A BARRACA Fox 2/3 tem capacidade para uma pessoa.
ADICIONAIS: Resistente e leve, fácil de armar e compacta. Possui bolso interno para
organização de objetos menores.
MATERIAL ESTRUTURA: Varetas de fibra de vidro interligadas por elástico interno
MATERIAL INTERIOR: Poliéster respirável
MATERIAL PISO: Polietileno de alta resistência
MATERIAL SOBRE TETO: 100% Poliéster impermeabilizado com poliuretano e 800 mm de
coluna d’água
MEDIDAS - A x L x C (cm): Fox 2/3: 110 x 135 x 187
TIPO: Barraca iglu com sobre teto completo
2.5 – As barracas serão montadas pela produção do evento.

3. PORTADORES DE “PASSAPORTE + ESPAÇO PARA BARRACA”
3.1 – Este ingresso oferece ao participante uma espécie de “loteamento”, espaço no
acampamento para sua barraca.
3.2 - É de responsabilidade de quem adquirir este ingresso a montagem, desmontagem da
própria barraca além do uso do cadeado para trancar e proteger seus pertences.
3.3 - A barraca a ser levada deverá ter no máximo 2,0m x 2,0m, podendo haver
compartilhamento da mesma para até 2 pessoas, desde que cada um adquira o “Passaporte +
espaço para barraca”.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO KEMPER
4.1 - Subordinar-se as normas do presente regulamento;
4.2 - Manter sempre de forma visível a sua pulseira de identificação, lembrando sempre que
esta é pessoal e intransferível;
4.3 - Zelar pelo bom uso da área do acampamento;
4.4 - Zelar pelo bom uso da barraca e desocupá-la em seu perfeito estado
*portadores de “Passaporte + KEMP”;
4.5 - Acatar os horários estabelecidos para uso dos vestiários;
*horários ainda a definir, mas que serão divulgados mais próximos do evento.
4.6 - Acatar as determinações dos produtores, voluntários e seguranças nas áreas do
acampamento;
4.7 - Atender às normas de higiene na utilização dos sanitários, chuveiros, pias e demais
instalações destinadas ao acampamento;
4.8 - Passar pela conferência de pulseira toda vez que for entrar na área do acampamento;
4.9 - Manter limpo o local utilizado, recolhendo todos os seus detritos e depositando-os nos
locais designados para o descarte;
4.10 - Evitar trajes inadequados;
*qualquer dúvida procurar a produção.
4.11 - Comunicar antecipadamente caso possua alguma doença infectocontagiosa;
4.12 - Comunicar antecipadamente caso seja portador de necessidade especial.

5. DAS PROIBIÇÕES
5.1 - É vedada a permanência de menores de 18 anos na área do acampamento, mesmo
que acompanhado dos pais, maior responsável ou com a autorização autenticada dos
responsáveis;
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5.2 - Não será permitida a circulação de veículos, bicicletas, skates, patinetes e similares na
área do acampamento;
5.3 - Não será permitida qualquer intervenção nos jardins, espelhos d’agua e edificação da
Cidade das Artes;
5.4 - Não será permitido desmontar, nem remover as barracas do local delimitado para
portadores de “PASSAPORTE + KEMP”;
5.5 - Não será permitido levar barracas com capacidade para mais de 02 (duas) pessoas para
portadores de “PASSAPORTE + espaço para barraca”;
5.6 - Não será permitido estender varais, lonas, toldos ou roupas;
5.7 - Não será permitida a colocação ou distribuição de qualquer propaganda, cartazes,
adesivos, letreiros, painéis luminosos ou similares no acampamento;
5.8 - Não será permitido cavar, abrir valetas de drenagem, nivelar ou remover vegetação;
5.9 - Está proibido o porte de armas, facas, objetos cortantes ou contundentes, como
frascos de vidro, abridor de latas, etc. Os kempers passarão por uma revista na entrada do
acampamento e os materiais não permitidos serão recolhidos;
5.10 - Não será permitido o porte de mastro de bandeiras;
5.11 - Não serão permitidos animais de qualquer espécie;
5.12 - Não será permitido o uso de aparelhos sonoros entre 22h e 8h. Nos demais horários
o uso de aparelhos sonoros deverá permanecer em volume abaixo de 70 decibéis ou que não
causem perturbação aos demais usuários do acampamento;
5.13 - Não serão permitidos fogos de artifício, fogueiras, braseiros ou o uso de qualquer
outro tipo de material inflamável que ponha em risco a segurança do local;
5.14 - Não será permitido cozinhar no acampamento;
5.15 - Não será permitida a entrada e consumo de bebidas alcoólicas no acampamento;
5.16 - Não será permitido comércio de qualquer espécie dentro da área do acampamento;
5.17 - Não será permitida a utilização de equipamentos elétricos como extensões, lâmpadas,
réguas ou qualquer tipo de distribuição elétrica;
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5.18 - O consumo, o porte e a venda de drogas ilícitas não serão aceitos no Rio H2K inclusive
na área do acampamento, de acordo com a legislação nacional em vigor. Todos serão
revistados no acesso ao acampamento, bem como em situações em que houver a suspeita de
uso, porte, comércio ou atividades ilegais relacionadas a drogas ilícitas, de acordo com a
legislação em vigor. Informamos ainda que a polícia estará presente no evento por questões
de segurança pública. Sendo assim, sugerimos que você aproveite cada segundo do Rio H2K,
em respeito a essas restrições;
5.18 - Por questão de segurança, só será permitida a entrada no acampamento de alimentos
não perecíveis e que estejam com a embalagem fechada (biscoitos, salgadinhos, chocolate,
etc.). No caso das bebidas, será liberada a entrada de água e bebidas não alcoólicas;
5.19 - É proibida a entrada de qualquer garrafa, frasco ou embalagem de vidro, seja garrafa
de vodca, cerveja long neck, suco, perfume, etc.;
5.20 - Não será permitido fumar fora das áreas pré-determinadas e sinalizada para este fim,
devendo zelar pela limpeza deste espaço, depositando os resíduos nos locais adequados;
5.21 - Caixas de isopor, térmicas e similares são proibidas;
5.22 - É proibido pernoitar com o carro ou ônibus no estacionamento;
5.23 - Não é permitida a entrada de pessoas sem pulseira, mesmo que acompanhando um
Kemper;
5.24 - É expressamente proibido trocar de barraca com outro Kemper. As barracas estarão
registradas no nome de cada Kemper que se cadastrar. Portanto caso um Kemper troque de
barraca com outro e esse outro Kemper venha a danificar a barraca, o responsável será a
pessoa registrada inicialmente na barraca.

6. DAS PENALIDADES E DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 - Sempre que a ocorrência de situações atípicas de conduta promovida pelos acampados,
em violação aos princípios da urbanidade e da educação social, a direção do acampamento
tomará as providencias necessárias ao restabelecimento da ordem, podendo solicitar e/ou
requisitar, se necessário e a seu critério, a presença de autoridade policial a fim de serem
tomadas as medidas cabíveis;
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6.2 - Pela transgressão de qualquer dos itens deste regulamento, o faltoso será punido com
a retirada definitiva da área do acampamento;
6.3 - O titular do “Passaporte + Kemp” e “Passaporte + espaço para barraca” declara
expressamente aceitar que sua imagem e áudio possam ser captados e gravados durante a
realização do evento, pelo que cede, desde já, de modo gratuito e definitivo, aos promotores
do evento, todos os direitos de imagem e áudio que possui para todos os fins;
6.4 - Caberá ao faltoso repor ou indenizar qualquer ato ou omissão de sua parte que cause
danos a produção, ao local ou a outro Kemper;
6.5 - A produção geral do evento e do local não se responsabiliza por qualquer atitude
indevida tomada pelos Kempers;
6.6 - O estacionamento é pago e de responsabilidade de empresa terceirizada. Não está
incluso na compra do “Passaporte + Kemp” e/ou “Passaporte + espaço para barraca”;
6.7 - As luzes do acampamento se apagam à 01h permanecendo apenas as luzes-guia para os
banheiros e posto médico;
6.8 – Haverá um produtor 24h responsável pelo acampamento;
6.9 - Lanches poderão ser feitos somente na área de convívio;
6.10 – Instrumentos acústicos serão permitidos no acampamento até às 22h;
6.11 - Esse regulamento pode ser alterado pela produção a qualquer momento sem aviso
prévio.

7. DICAS PARA O KEMP
7.1 - Se você quiser ficar na barraca ao lado de seus amigos, combinem de chegarem
juntos no credenciamento;
7.2 - Não entrar calçado em hipótese alguma dentro da barraca para não sujar;
7.3 - Levar kit higiene pessoal (toalha, escova e pasta de dente, etc.);
7.4 - Levar kit de primeiros socorros (remédios que você utiliza normalmente);
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7.5 - Levar saco de dormir, colchonete, isolante térmico, cobertor, etc.;
7.6 - Levar guarda-chuva e capa de chuva;
7.7 - Levar repelente e filtro solar;
7.8 - Levar lanternas;
7.9 - Levar saco plástico para seu lixo e roupas molhadas;
7.10 – Não levar malas grandes. As barracas têm espaço suficiente para uma pessoa com
uma mala média, caso levem bagagens muito grandes pode ficar desconfortável.
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