MANUAL DO EXPOSITOR PARA A TATTOO WEEK SP 2017
O EVENTO
A 7ª edição do Tattoo Week SP será realizada nos dias 14, 15 e 16 de Julho de 2017.
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho (Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila
Guilherme, CEP: 02055-000, São Paulo/SP).
ORGANIZADORA
O Tattoo Week SP é uma realização da Klan Tattoo Tatuagens e Eventos Ltda. (Rua Santa Catarina, 160, Centro, CEP: 09510-120, São Caetano do Sul/SP).
LOGOTIPO DO EVENTO
O Logotipo do Evento é de Propriedade dos Organizadores do Tattoo Week.
Não será permitida a utilização deste logotipo sem a prévia autorização dos organizadores.
Caso ocorra a utilização do logo (sem a devida autorização), o material será automaticamente aprendido e
seu responsável processado pelo uso indevido de marca.
FORMA DE PAGAMENTO, MULTAS/ENCARGOS MORATÓRIOS, TARIFAS E RESCISÃO
CONTRATUAL
O valor total referente à participação do EXPOSITOR CONTRATANTE no evento deverá ser pago conforme opção assinalada na página 01, anterior, à vista, ou em parcelas sem juros.
Em caso de atraso em qualquer do(s) pagamento(s) da(s) parcela(s) acima indicada(s), será cobrada multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre o valor de cada parcela em
atraso.
Os boletos somente poderão ser pagos até o 30º (trigésimo) dia contado do vencimento, após este prazo o
boleto será enviado para protesto.
O EXPOSITOR CONTRATANTE está totalmente ciente e de acordo, desde já, que, em caso de atraso superior ao período de 60 (sessenta) dias do vencimento do boleto, o presente contrato estará cancelado de pleno
direito por culpa única e exclusiva do EXPOSITOR CONTRATANTE, considerando-se, assim, desistência
por parte deste e consequente cancelamento e rescisão contratual de pleno direito, o que será comunicado ao
EXPOSITOR CONTRATANTE através do
endereço de e-mail informado pelo mesmo, valendo o quanto acima indicado no item ‘PAGAMENTO’, para
a política de eventual devolução de valores ao EXPOSITOR CONTRATANTE.
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O EXPOSITOR CONTRATANTE declara-se ciente e de acordo que, nos casos de rescisão contratual por
atraso e/ou por desistência, desde já, está autorizando a ORGANIZADORA, a comercializar o stand com
terceiros, ou seja, a outro EXPOSITOR CONTRATANTE, já na mesma data de comunicação da rescisão
indicado no item anterior, acima.
Cabe ao EXPOSITOR CONTRATANTE arcar com os custos das alterações por ele solicitadas nos boletos,
sejam alterações de data de vencimento, ou alterações cadastrais que tenham sido fruto de informações incorretas fornecidas pelo mesmo. O custo será de R$ 10,00 (dez reais) por ocorrência.
STANDS:
Tipo: 01
Tamanho: 2mx2m – 4 metros quadrados
Capacidade: Somente para 1 tatuador e 1 atendente
Tipo: 02
Tamanho: 3mx2m – 6 metros quadrados
Capacidade: Somente para 2 tatuadores e 1 atendente e 1 body piercing
Tipo: 03
Tamanho: 3mx3m – 9 metros quadrados
Capacidade: Somente para 3 tatuadores e 1 atendente e 2 body piercing
Observação: Somente será autorizada a credencial para tatuador seguindo o limite de cada stand.
CARACTERÍSTICAS DOS STANDS:
• Montagem básica em paredes de painéis TS (dupla face) na cor branca interligados por perfis de alumínio
com medidas de 2,10m x 0,96m cada placa;
• Iluminação: 02 spots de luz com lâmpadas e 1 ponto de energia (tomada 220 Volts);
• Prateleira de vidro interna fixada com braçadeiras referente à quantidade (até o limite) de tatuadores;
• As cadeiras serão disponibilizadas de acordo com o número de credenciais por stand;
• Um balcão fechado para atendimento na medida de 0,98m x 0,48m x 0,51m (não é balcão vitrine);
• Testeira com o nome do expositor padronizado na cor preta, medindo de 1,07m x 0,44m;
• Lixeira;
• Caixa de ‘descarpack’.
RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR:
É de responsabilidade única do EXPOSITOR CONTRATANTE zelar pela limpeza, ordem e pela conservação do seu stand. Se porventura vier danificar a estrutura ou pintura do stand, com demarcações, furos,
quebra de placas ou bancadas e cadeiras, o mesmo terá de se responsabilizar e pagar todas despesas dos
respectivos prejuízos, antes do término do evento.
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O EXPOSITOR CONTRATANTE deve providenciar extensões elétricas, tomadas sobressalentes, iluminação adicional, transformadores de voltagem, ferramentas, cadeiras e mesas adicionais, balcão, vitrine, arara
de exposição, manequim, itens de decoração e qualquer outro item necessário para o funcionamento e/ou
decoração do stand,
sendo que as despesas geradas com esses itens e suas instalações e retiradas, manutenção e/ou conservação
serão de inteira responsabilidade do expositor.
Haverá uma equipe de segurança 24 horas zelando pelas aéreas comuns do evento (exceto a área do stand
que é determinada privativa), entretanto, cabe ao EXPOSITOR CONTRATANTE cuidar de seus pertences
da melhor forma que lhe for conveniente, sendo certo, ainda, que a segurança da parte interna do stand (área
privativa) é de responsabilidade única e exclusiva de cada EXPOSITOR CONTRATANTE que assim, deverá
zelar pelo adequado fechamento do mesmo.
O evento não se responsabiliza no caso de perdas, roubos nem furtos durante os dias de montagem, nem
durante a realização do evento, nem durante a desmontagem.
BIOSSEGURANÇA:
O expositor deve:
• Possuir licença sanitária ou protocolo equivalente para a atividade realizada durante o evento;
• Fazer uso de máquinas, biqueiras em aço ou descartáveis, tintas, bicos descartáveis e agulhas descartáveis
devidamente registrados na Anvisa;
• Cumprir todos os procedimentos de descontaminação, limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais;
• Possuir manual de normas e procedimentos;
• Manter registro (cópia da carteira) vacinação do profissional dupla adulto e hepatite B;
• Fazer a limpeza da pele do cliente com água potável e sabão liquido, seguida de aplicação de antisséptico,
como álcool a 70% clorexidina;
• Fazer uso dos materiais de uso obrigatório (EPI - equipamentos de proteção individual), dentre outros:
• Máscaras*
• Luvas de procedimentos*
• Toucas*
• Aventais*
• Óculos para Proteção*
• Lençol de Maca
• Palitos ou Abaixadores de Língua
• Batoques
• Fita Crepe
• Vaselina
• Agulhas
• Cateter
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• Álcool 70%
• Pinças e Tesouras
Obs.: os itens marcados com * são de uso obrigatório em todos os procedimentos.
ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA:
Tintas, máquinas, biqueiras e agulhas a serem utilizadas no procedimento de tatuagem deverão possuir rótulo com lote de fabricação, data de validade, nome do fabricante e responsável técnico em português.
Somente serão aceitos materiais de uso ou revendas, registrados na ANVISA.
Em caso de descumprimento desta normativa, o expositor poderá ter seus produtos recolhidos pela vigilância sanitária.
É proibida a entrada nas dependências do evento, de materiais e objetos estranhos à atividade a ser exercida
pelo expositor. Em caso de ser identificada a prática, o material será recolhido e somente será devolvido ao
expositor, ao final do evento.
IDENTIFICAÇÃO E ACESSO DE EXPOSITORES:
Cada expositor receberá credenciais, pulseiras e ingressos vips de acordo com o tamanho de seu stand.
Tipo 01: (2m x 2m – 4 metros quadrados)
Credenciais: 02 (duas)
Ingressos Vips: 12 (doze) (sendo 4 para cada dia do evento)
Tipo 02: (3m x 2m – 6 metros quadrados)
Credenciais: 04 (quatro)
Ingressos Vips: 12 (doze) (sendo 4 para cada dia do evento)
Tipo 03: (3m x 3m – 9 metros quadrados)
Credenciais: 06 (seis)
Ingressos Vips: 12 (doze) (Sendo 4 para cada dia do evento)
Tipo 04: (Praça de Alimentação)
Credenciais: 04 (quatro)
Ingressos Vips: 12 (doze) (Sendo 4 para cada dia do evento)
É determinantemente proibida a venda e/ou comercialização dos ingressos Vips distribuídos para os stands.
Tal prática implicará em punição legal dos envolvidos.
As credenciais somente terão validade com o nome do expositor e com o uso da pulseira de identificação do
dia.
É de obrigação do expositor passar as informações para a ORGANIZAÇÃO para a confecção das credenciais, dos ingressos, das pulseiras, e ainda, para a confecção da testeira e das fotos para divulgação dos participantes, com os nomes dos devidos estúdios ou marcas.
Cada stand é de uso único e intransferível do expositor e assim não poderá ser sublocado, nem cedido, nem
emprestado.
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DURANTE O PROCEDIMENTO DE TATUAGEM E PIERCING NOS STANDS, NÃO SERÃO PERMITIDOS:
Fumar, consumir bebidas alcoólicas, alimentar-se na área privativa do stand, a presença de animais de quaisquer portes, e realizar procedimentos em menores de 18 anos.
Ressaltamos a importância de não consumir nenhum tipo de alimento nos stands voltados para procedimentos, aqueles alimentos trazidos pelos expositores.
Existe área específica no evento voltada para a alimentação.
RESPONSABILIDADE SOCIAL:
O TATTOO WEEK REVERTERÁ PARTE DE SEUS LUCROS A INTUIÇÕES DE CARIDADE QUE SERÃO
ESCOLHIDAS PELA ORGANIZAÇÃO.
APROVEITAREMOS A OPORTUNIDADE PARA FAZER ARRECADAÇÕES PARA CAMPANHA DO
AGASALHO E ALIMENTAÇÃO, POSTERIOMENTE SERÃO DIVULGADOS BALANCENTES E FOTOS
DA ENTREGA DE DONATIVOS.
ATENDIMENTO AOS CLIENTES:
Pedimos atenção total aos profissionais que irão trabalhar em nosso evento com atendimento aos nossos clientes. Lembrando que este evento servirá para demonstrar nossa arte e quebrar as barreiras e preconceitos.
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO:
• A realização de procedimentos de bodypiercing ou aplicação de brincos e adornos, tatuagens, maquiagem
definitiva e qualquer outro procedimento em menores de 18 anos, inclusive, não serão aceitos quaisquer tipos
de autorização de pais nem de responsáveis;
• A realização de tatuagens em aéreas cartilaginosas;
• A aplicação de piercing em regiões genitais durante o evento.
• A prática de mutilações, uso de bisturi, implantes, ‘eyeball’.
Na realização dos procedimentos deverão ser solicitados:
• Preenchimento de ficha de anamnese, livro de ocorrência e cadastro de clientes, solicitar documento de
identificação original e com foto;
• Disponibilizar informações aos clientes sobre as dificuldades técnico-científicas que possam envolver a
posterior remoção de tatuagens;
• Todo material para uso de tatuagem e aplicação de piercing deverá estar esterilizado e lacrado e somente
poderão ser abertos na frente do cliente;
• A tinta para tatuagem deve ser fracionada em batoque de uso único, não sendo permitido o reaproveitamento de tintas, agulhas, biqueiras descartáveis, luvas de procedimentos, etc;
• É proibido ao profissional de tatuagem e/ou piercings, o uso e a prescrição de medicamentos, pomadas,
anestésicos, nem tópicos e nem injetáveis e outros destas naturezas.
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PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:
Embora o TATTOO WEEK disponibilize uma praça de alimentação, que poderá ser utilizada pelo público
visitante e pelos expositores, não assumirá quaisquer responsabilidades pelos serviços de alimentação, uma
vez que a praça de alimentação é administrada pela Levi Restaurantes.
Caso o expositor deseje fornecer a seus clientes ou visitante qualquer tipo de alimentação ou se o mesmo tiver qualquer restrição alimentar deverá ser requisitado previamente aos organizadores para que seja liberada
uma autorização.
Não serão toleradas as vendas de bebidas ou qualquer tipo de alimentos que não sejam na parte da praça de
alimentação.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS:
• Todo produto comercializado no evento deverá estar de acordo com as normas e regulamentações do código de defesa do consumidor e da vigilância sanitária;
• A emissão de nota fiscal, tanto de prestação de serviço como de venda direta ao consumidor, é obrigatória;
• Todo material deverá possuir rótulo com a fórmula, o lote de fabricação, data de validade, nome de fabricante responsável técnico, bula e apresentar embalagem original;
• As vendas de materiais de tatuagens e piercings só poderão ser feitas nos stands para venda de materiais,
não podendo ser comercializado nos stands de procedimentos;
• A organização não se responsabilizará por quaisquer tipos de emissão de notas fiscais referente à venda de
mercadorias aos visitantes, bem como dos procedimentos de piercing e tatuagem, cabendo a cada expositor
possuir o talonário ou equipamentos necessários, obrigatoriamente.
PREÇOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS:
• O valor mínimo de cada tatuagem será de R$ 100,00 (Cem Reais);
• O valor mínimo de aplicação de piercing será de R$ 30,00 (Trinta Reais);
• O valor mínimo de venda de joias no varejo será de R$ 10,00 (Dez Reais, por unidade/sem aplicação),
sendo certo que os valores de preço mínimo estabelecidos para o atacado, poderão ser praticados com valores
diferenciados (mais baixos) que os acima indicados.
Em caso de descumprimento dos valores acima indicados, serão cobradas multas no valor de 10 (dez) vezes a
diferença do valor praticado e os valores mínimos ora estipulados, para cada descumprimento.
PROIBIDO ACESSO DE ANIMAIS:
Não será permitido o acesso de nenhum tipo de animal no recinto do evento, com exceção de cães de condução de portadores de deficiência visual.
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CONCURSO:
• Todo expositor tem direito a participar do concurso de tatuagem e bodypiercing;
• Para que seja validada a inscrição, deverá possuir credencial de TATUADOR ou BODYPIERCER expositor
do evento. Caso não possua credencial, o tatuador ou bodypiercer será automaticamente desclassificado;
• Somente serão aceitos um trabalho por categoria de cada artista;
• Se o artista porventura inscrever 2 trabalhos na mesma categoria, os 2 serão desclassificados;
• Não será aceita inscrição de trabalhos depois do encerramento em determinada categoria.
DAS INSCRIÇÕES
• A série de desenhos deverá apresentar no mínimo 8 folhas e no máximo 10 folhas que deverão ser feitas por
um único artista.
INSCRIÇÕES:
• Os participantes deverão se inscrever e/ou entregar a ficha de inscrição preenchida, até as 16:00 hrs em cada
dia de evento, correspondente às categorias que concorrerão naquele dia e apresentar, juntamente, com a
ficha de inscrição, a credencial do tatuador ou bodypiercer para o devido julgamento.
JURADOS:
• O júri será formado por artistas que não estarão participando das premiações. Os trabalhos e os artistas
serão apresentados por um número, assim nenhum jurado terá conhecimento de quem efetuou o trabalho,
assim que terminar o julgamento o resultado vai ser entregue em envelope individual e lacrado para cada
categoria.
RESPONSABILIDADE:
A organização não se responsabilizará por tatuagens e piercing realizados durante o evento, bem como danos
ou prejuízos causados a pessoas ou materiais dos expositores antes, durante e após a realização do evento,
incluindo processos inadequados de tatuagem e piercing, roubo, furto, sabotagem, confusão civil, deficiências ou danos, frutos de interrupções no fornecimento de energia elétrica, água, sinistros provenientes de
condições climáticas ou de qualquer espécie.
• Também não se responsabilizará pelos e perante os expositores que não cumprirem as exigências dos órgãos
de saúde e fiscal, caso haja lacração ou fechamento de seus stands e/ou do evento;
• Em nenhuma hipótese haverá devolução de dinheiro, pagamento de multas e demais ônus que possam
recair sobre a organização.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE TATUAGEM E BODYPIERCING - DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2017 - EXPOCENTER NORTE/SP

SEGURANÇA:
A organização contratará uma equipe profissional para segurança e vigilância para o período do evento,
visando a segurança e a organização dos convidados e expositores, bem como a proteção das instalações
comuns.
A organização NÃO SE RESPONSABILIZARÁ pela proteção de patrimônio próprio deixados nos stands
antes, durante e após a abertura e encerramento do evento.
EQUIPAMENTOS E SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS:
As saídas de emergência, hidrantes e extintores, deverão permanecer livres e desimpedidos de pessoas e coisas, bem como seus acessos, conforme normas do CONTRU E CORPO DE BOMBEIROS. Também não será
permitido o uso de gás tipo GLP ou qualquer outro tipo de gás inflamável, no interior dos stands.
MONTAGEM E DESMONTAGEM:
• Horário para montagem do evento: a partir do DIA 13/07/2017, das 12:00hrs até as 20:00 hrs.
• Não serão permitidos após este horário a entrada de material, ficando somente permitida a entrada de material no próximo dia para montagem, seguindo a limitação de horário, conforme acima.
• As desmontagens deverão ser iniciadas no dia 16/07/2017, a partir das 22hrs, devendo ser encerrada até às
23:59hrs do dia 16/07/2017.
CARGA E DESCARGA:
A entrada para carga e descarga deverá ocorrer somente nos horários acima mencionados. Somente serão
permitidas a carga e descarga, os veículos não poderão ficar estacionados nesta aérea, sendo proibido a carga
e descarga após a abertura do evento para o público.
ENERGIA ELÉTRICA:
A energia em todo o evento será de 220 volts. Caso seus aparelhos sejam de outra voltagem deverão providenciar transformadores. A organização do Evento não se responsabilizará pelos danos nos equipamentos.
• A energia é controlada por computador, será desligada pontualmente as 22:00 hrs.
EQUIPAMENTOS DE SOM:
Não será permitido o uso de aparelhos de som/músicas nos stands. A organização instalará som ambiente em
todo o pavilhão.
AMBULÂNCIA:
A organização manterá uma ambulância para pronto atendimento e remoção em casos emergenciais durante
a realização do evento.
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LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO:
Os stands serão entregues limpos aos expositores, que da mesma forma, deverão ser entregues após o evento; cada stand receberá sacos de lixo branco (LIXO INFECTANTE) lixo preto (LIXO COMUM). O mesmo
deverá ser devidamente acondicionado, e colocado no fim do dia, na frente do stand.
LAVAGEM DE MÃOS:
A lavagem de mãos é ainda o procedimento, mas simples e eficaz para evitar infecções e transmissão de
doenças, devendo ser praticado por todos.
Com a finalidade de diminuir o número de micro-organismo, eliminar sujeiras, substâncias, tóxicas e medicamentosas, evitar a disseminação de doenças e proteger a saúde de profissionais.
Indica-se que as mãos devem ser lavadas ao se iniciar o dia trabalho antes de manipular material estéril, antes
e após o cuidado com os clientes na presença de sujeira visível nas mãos após a utilização do banheiro e manipulação de material sujo ou contaminado e ao termino do dia de trabalho.
UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS:
• Entende-se por áreas comuns do evento, todas ás aéreas internas e externas do pavilhão, estacionamento,
recepção e pontos de alimentação;
• O expositor não poderá fazer uso das áreas comuns do evento, mesmo que próximas ao stand de sua escolha, limitando qualquer tipo de ação e de exposição, às áreas físicas dos stands contratados;
• A organização não assumirá nenhuma responsabilidade quanto avarias ou desaparecimento de qualquer
objeto, móveis, equipamentos, decorações, quadros, deixados nas áreas comuns do evento;
• Será permitida somente nos espaços internos dos stands a fixação de banners;
• Somente poderão ser inseridos marcas e/ou logotipos dos expositores e dos patrocinadores do evento, não
sendo assim, permitidas a divulgação, a comercialização, nem a ativação de marcas, sem as devidas e expressas concordância e autorização da ORGANIZADORA;
• Toda e qualquer ação de marketing, ativação de marca, distribuição de Flyer/folder, entre outros, somente
podem ser realizadas na área em frente ao stand locado, não podendo ser realizadas nas áreas comuns. Para
realizar ações nas áreas comuns é preciso autorização prévia de ORGANIZADORA.
ESTACIONAMENTO:
• O espaço conta com uma área de estacionamento, onde deverá ser respeitada a cota idosa e deficiente;
• O estacionamento é terceirizado, não sendo de responsabilidade da organização garantir à vaga;
• A Organização não se responsabilizará por quaisquer danos ocorridos com veículos;
• Caso estacione algum veículo de forma a atrapalhar entradas e saídas de emergências, será chamado imediatamente um serviço de remoção do veículo inconveniente, sendo de única e inteira responsabilidade do
proprietário do veículo eventuais valores da remoção e das eventuais multas decorrentes do estacionamento
indevido.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE TATUAGEM E BODYPIERCING - DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2017 - EXPOCENTER NORTE/SP

HORÁRIOS:
Dia 14/07/2017
• 08:00 hrs - Abertura e entrega de stands para os tatuadores
• até às 16:00 hrs - Inscrição para o concurso
• 12:00 hrs - Abertura para o público
• 16:00 hrs - Inicio de avaliação das categorias estabelecidas para este dia
• 22:00 – Encerramento
Dia 15/07/2017
• 10:00 hrs - Abertura para Expositores
• até ás 16:00hrs – Inscrição para o concurso
• 12:00 hrs - Abertura para o público
• 16:00 hrs - Inicio de avaliação das categorias estabelecidas para este dia
• 22:00 – Encerramento
Dia 16/07/2017
• 10:00 hrs - Abertura para Expositores
• até ás 16:00 hrs –Inscrição para o concurso
• 12:00 hrs - Abertura para o público
• 16:00 hrs - Inicio de avaliação das categorias estabelecidas para este dia
• 19:30 hrs - Homenageados Especiais
• 20:00 hrs – Premiação
• 22:00 hrs – Encerramento
Este contrato contém 12 páginas (Minuta e mapa aprovado na última página) com conteúdo necessário para
que nosso evento seja um grande sucesso, e para que isto aconteça você é parte fundamental.
Contamos com a colaboração de todos.
Tattoo Week
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