ROCK WORLD S.A, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Paisagista Jose
Silva de Azevedo Neto nº 200, bloco 01, sala 205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP
22.775-056, inscrita no CNPJ sob nº 13.212.200/0001-50 e com inscrição municipal nº
0.530.899-2, na qualidade de responsável pela promoção, produção e realização do Rock in
Rio 2017 (“EVENTO”), com base no presente Regulamento, institui o programa de
relacionamento e vantagens ROCK IN RIO CLUB, com o objetivo de associar os fãs do Rock
in Rio a conteúdos exclusivos, benefícios e vantagens, conforme os termos, cláusulas e
condições a seguir estipuladas.
1.1. Programa Rock in Rio Club: é um programa de fidelidade desenvolvido pela ROCK
WORLD que visa a conceder aos seus Associados um conjunto de benefícios ligados ao
conteúdo do Rock in Rio e à realização das futuras edições do EVENTO, assim como
benefícios na aquisição de produtos oficiais do Rock in Rio, participação em promoções,
informações exclusivas e demais vantagens que serão lançadas no decorrer do programa.
1.2. Associado: é aquele que adquire o benefício através da adesão ao programa.
1.3. Benefício do Rock in Rio Club: O benefício do ROCK IN RIO CLUB não é um
ingresso para nenhuma edição do festival Rock in Rio; ele apenas concede direito
de preferência de compra antecipada de ingressos nas próximas edições do
festival, entre outras vantagens, consoante condições abaixo previstas.
2. DOS ASSOCIADOS
2.1. Para se tornar um Associado, o interessado deverá ser pessoa física maior de 18
(dezoito) anos, que seja residente em território nacional, e preencha, no momento da
adesão, todas as informações solicitadas pela ROCK WORLD, sempre respeitado o número
máximo de associações previstas para o programa.
3. ADESÃO E PARTICIPAÇÃO
3.1. Para aderir ao programa, o interessado deverá efetuar sua compra através do
site https://www.tudus.com.br/rockinrioclub/
3.2. Será cobrada uma taxa de associação, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais),
durante período limitado, para aqueles interessados que estiveram inscritos no Rock in Rio
Club 2017;
3.3 Será cobrada uma taxa de associação, no valor de R$ 97,00 (noventa e sete reais),
enquanto houver unidades disponíveis, para aqueles interessados que não estiveram
inscritos no Rock in Rio Club 2017;
3.4 Os pagamentos previstos acima se darão exclusivamente através das formas previstas
no site oficial do Rock in Rio no momento da adesão ao programa. A taxa de associação
escolhida será paga uma única vez, por todo o período de validade do cartão, que será até o
dia 01/10/2019.
3.4. Após o pagamento das taxas previstas nos itens 3.2. ou 3.3, a TUDUS enviará um email de confirmação de pagamento e adesão do ROCK IN RIO CLUB.
3.5. Os Associados poderão, a qualquer tempo, mediante solicitação à ROCK WORLD através
dos canais apropriados no site club.rockinrio.com.br, cancelar sua participação no ROCK IN

RIO CLUB pelo e-mail:

www.atendimento.tudus.com.br,

sem que isso implique em

qualquer ônus para o Associado, exceto a perda da quantia paga no momento da adesão.
3.6. O ROCK IN RIO CLUB tem edição limitada de 18 mil unidades reservado o direito da
ROCK WORLD de disponibilizar novas associações, a qualquer tempo, desde que garantido o
exercício de todas as prerrogativas previstas pelo programa para os Associados inscritos.
3.7. O Associado deverá manter todos seus dados atualizados, podendo solicitar qualquer
alteração, sempre que necessário, através do e-mail

www.atendimento.tudus.com.br.

3.8. Cada Associado terá o seu CPF vinculado aos benefícios, sendo estes concedidos de
forma individual, não sendo transferível a acompanhantes, familiares ou quaisquer terceiros.
3.9. Não há renovação automática do benefício do ROCK IN RIO CLUB, cabendo à ROCK
WORLD, no momento oportuno, indicar ao Associado as condições de renovação.
3.10 A utilização, pela ROCK WORLD, dos dados cadastrais fornecidos pelo Associado, para
comunicação relativa ao ROCK IN RIO CLUB, está automaticamente autorizada pelo
Associado no momento de sua adesão ao programa, podendo ser cancelada posteriormente
na forma do item 3.5
3.11 Uma vez realizada a adesão e efetuado o pagamento da taxa de associação, o
Associado terá prazo de até 07 (sete) dias para cancelar sua inscrição e obter reembolso da
quantia despendida. Passado esse prazo, o Associado não fará jus ao recebimento de
qualquer quantia a título de reembolso.
4. DOS BENEFÍCIOS
4.1. Pela adesão ao programa, o Associado adquire os seguintes direitos: a) Acesso ao
conteúdo do hotsite do Rock in Rio; b) Receber newsletters periódicas com as informações e
novidades do Rock in Rio; c) Possibilidade de aquisição de até 04 (quatro) ingressos para a
edição do Rock in Rio de 2019, nas mesmas condições oferecidas para a venda oficial ao
grande público, no Rio de Janeiro - Brasil, e onde mais o Rock in Rio acontecer, através de
pré-venda que ocorrerá apenas para os Associados do ROCK IN RIO CLUB até 10 (dez) dias
antes da abertura das vendas oficiais de ingressos ao grande público; d) Desconto de 15%
(quinze por cento) na compra de uma seleção de produtos oficiais do Rock in Rio em pontos
de venda que venham a ser conveniados e devidamente informados aos Associados; e)
Participar automaticamente de todos os sorteios e promoções organizados pela ROCK
WORLD para os Associados do ROCK IN RIO CLUB, consoante item 5 infra;
4.2. No que diz respeito ao item 4.1 “d” supra, a ROCK WORLD poderá, a qualquer
momento, agregar ou excluir pontos de venda de produtos licenciados e parceiros do
programa.
4.3. Com relação ao subitem “c” do item 4.1 supra, fica compreendido e aceito pelo
Associado que o exercício do direito à aquisição do ingresso através de pré-venda depende
de total aceitação dos termos e condições de aquisição desses ingressos, inclusive no que
concerne ao valor de venda, todos a serem definidos oportuna e futuramente, sendo certo
que o valor de venda poderá ser superior ao cobrado para a edição de 2017 do Rock in Rio.
5. DOS SORTEIOS E PROMOÇÕES

5.1. Os Associados participam automaticamente dos sorteios e promoções realizados pela
ROCK WORLD, observadas as condições divulgadas quando do lançamento dos sorteios e/ou
promoções.
6. DOS PRÊMIOS E PRODUTOS
6.1. Os Associados poderão realizar compras de produtos oficiais nos pontos de venda
próprios do ROCK IN RIO com desconto de 15% (quinze por cento).
6.2. Os Associados poderão realizar compras de ingressos para o festival do Rock in Rio 2019
e onde mais o Rock in Rio acontecer, sempre respeitando a cota individual diária de venda
de ingressos previamente estabelecida pela ROCK WORLD, durante o prazo de validade do
benefício.
6.3 As compras poderão ser feitas diretamente pelo site mediante o fornecimento do número
do CPF e demais informações eventualmente exigidas.
6.4. Os ingressos serão enviados ao endereço informado pelo Associado no momento de sua
solicitação de resgate (produtos oficiais e prêmios não são entregues em casa).
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A ROCK WORLD se resguarda o direito de alterar, a qualquer momento, os benefícios e
vantagens oferecidos no âmbito deste programa, sem necessidade de aviso prévio aos
Associados.
7.2. A adesão ao programa ROCK IN RIO CLUB não confere ao Associado qualquer vantagem
ou benefício que não seja expressamente previsto no presente regulamento, ressalvada a
hipótese de a ROCK WORLD, a seu exclusivo critério, decidir incluir algum outro tipo de
benefício ou vantagem, o que será devidamente informado aos Associados do programa.
7.3 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela ROCK WORLD.
7.4 Ao aderir ao ROCK IN RIO CLUB, nos termos deste Regulamento, o Associado estará
automaticamente autorizando a ROCK WORLD a utilizar, de modo gratuito, definitivo e
irrevogável, seu nome imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou
Internet, para divulgação do programa; o Associado ainda autoriza, reconhece e aceita que
os dados pessoais e demais informações que porventura lhe sejam solicitados poderão ser
utilizados pela ROCK WORLD para os fins necessários à adequada administração do
programa.
7.5 A adesão ao programa pelo Associado implica na aceitação total das condições descritas
neste regulamento e nos termos e condições de aquisição dos ingressos para os quais o
Associado poderá exercer sua preferência de compra, na época em que os mesmos forem
disponibilizados.
7.6. Fica eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro para dirimir todo e qualquer
questionamento acerca do Programa ROCK IN RIO CLUB.
(*) A ROCK WORLD S.A. passou a ser a organizadora do Rock in Rio, a partir da edição de
2013, assumindo os direitos e obrigações da DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS
LTDA relativos ao Programa Rock in Rio Club. Todas as dúvidas, comentários e reclamações
devem ser dirigidos à ROCK WORLD S.A. por meio dos canais indicados no regulamento.

