perguntas frequentes KEMP
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO “PASSAPORTE + KEMP” E
“PASSAPORTE + ESPAÇO PARA BARRACA”?
Atividades incluídas: workshops, painéis e bate-papos, assistir showcase, seletiva do Rio H2K
Battles e ingresso para Rio H2K Party.
Atividades não incluídas: intensivos (Sala Dança), inscrição em batalhas, assistir final do
Rio H2K Battles.

COMPREI “PASSAPORTE + ESPAÇO PARA BARRACA”,
POSSO DIVIDIR A BARRACA?
Sim, nesse caso é possível compartilhar a barraca desde que as duas pessoas optem pela
opção “Passaporte + espaço para barraca”. Lembrando que a barraca deve no máximo 2,3m².

COMPREI “PASSAPORTE + ESPAÇO PARA BARRACA”, A PRODUÇÃO
MONTA A MINHA BARRACA?
Não, os portadores desse ingresso são responsáveis pela montagem, desmontagem da barraca
além do uso do cadeado para trancar e proteger seus pertences.

COMPREI “PASSAPORTE + KEMP”, POSSO ESCOLHER A
MINHA BARRACA?
Não. As barracas serão disponibilizadas em ordem numérica, por ordem de chegada no check-in
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do acampamento. *DICA: Se você quiser ficar na barraca ao lado de seus amigos, combinem de
chegarem juntos no credenciamento.

POSSO TROCAR DE BARRACA COM ALGUÉM?
Não. 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. Cada Kemper receberá, após fazer seu cadastro,
uma chave com a numeração respectiva de sua barraca.

COMO EU FAÇO SE PERDER A CHAVE DA BARRACA?
Em caso de perda da chave do cadeado da barraca, o Kemper deverá pagar um cadeado novo
que será reposto pela produção do Festival.

COMO VAI FUNCIONAR O CREDENCIAMENTO?
O check in será feito na entrada do acampamento por ordem de chegada.
*Levar documentação: RG, carteira de motorista ou passaporte. Preencher ficha de inscrição
e assinar o termo de compromisso.

APÓS MEU CADASTRO, POSSO SAIR DO ESPAÇO DO EVENTO E VOLTAR?
Sim, Kempers que quiserem sair do evento podem retornar apresentando sua pulseira sem que
esta tenha sinais de violação. Teremos produtor 24h para a entrada e saída do acampamento.

POSSO DAR OU VENDER MINHA PULSEIRA?
Não, a pulseira é pessoal e intransferível.

SERÁ PERMITIDO KEMPERS MENORES DE IDADE?
Não. Apenas maiores de 18 anos poderão frequentar o acampamento.

SÓ CHEGO NO DIA 22 (SÁBADO), O VALOR DO ACAMPAMENTO É O
MESMO PARA APENAS UMA NOITE?
Sim. O valor do acampamento é único, independente de quantos dias você ficará no evento.
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HAVERÁ BANHEIROS COM CHUVEIROS DISPONÍVEIS?
Sim. Banheiros e chuveiros estão inclusos no acampamento em custo extra. Os chuveiros
terão horário restrito.

POSSO LEVAR TOLDO PARA TER SOMBRA E PROTEGER A BARRACA
DA CHUVA?
Não, toldos e quaisquer estruturas extras não são permitidas no espaço do acampamento.

POSSO ESTENDER VARAL PARA MINHAS ROUPAS?
Não. É proibido estender cordas, varais e qualquer extensão nas barracas.

HAVERÁ FONTE DE ENERGIA?
Sim. Teremos um ponto com tomadas (220v) disponíveis 24h para o uso dos Kempers na área de
convivência do acampamento.

HAVERÁ ILUMINAÇÃO NA ÁREA DO ACAMPAMENTO ?
Sim. Haverá luz geral até 01h e luz-guia para os banheiros e posto médico 24h.

HAVERÁ ESTACIONAMENTO?
Sim. O estacionamento é pago e administrado por empresa terceirizada. O pagamento não está
incluso no valor do “Passaporte + KEMP” e/ou “Passaporte + espaço para barraca”

HAVERÁ WI-FI NA ÁREA DO ACAMPAMENTO?
Não. O acampamento não oferecerá wi-fi.

HAVERÁ GUARDA-VOLUMES?
Sim. O guarda-volumes funcionará de 10hs as 21h. Os bens guardados precisarão ser
retirados até as 21h todos os dias.
*A produção não se responsabiliza pelos itens guardados nas barracas.

HAVERÁ POSTO MÉDICO?
Sim. Haverá ambulância 24h para os Kempers.
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POSSO SAIR DO EVENTO E VOLTAR COM COMIDA?
Sim, desde que o alimento esteja lacrado. Qualquer tipo de embalagem de vidro está proibido
na área do acampamento.

POSSO LEVAR BEBIDAS ALCOÓLICAS?
Não. É expressamente proibida a entrada e o consumo de qualquer bebida alcoólica dentro do
acampamento. Qualquer garrafa ou frasco contendo bebida alcoólica encontrada na revista
de entrada será confiscada pela segurança do evento.

POSSO COZINHAR?
Não. É proibido cozinhar qualquer alimento na área do acampamento.

HAVERÁ ÁGUA POTÁVEL GRATUITA?
Sim. Teremos um bebedouro industrial disponível para os Kempers.

DICAS
• não entrar calçado em hipótese alguma dentro da barraca para não sujar
• Levar kit higiene pessoal (toalha, escova e pasta de dente, etc)
• Levar Kit primeiros socorros (remédios que você utiliza normalmente)
• Levar saco de dormir, colchonete, isolante térmico, cobertor, etc
• Levar guarda-chuva
• Levar repelente
• Levar filtro solar
• Levar lanterna
• Levar capa de chuva
• Levar saco plástico para seu lixo e roupas molhadas
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