
REGULAMENTO BLOCO LOS IGUANAS  
 
 
O Bloco Los Iguanas é credenciado junto a APROCOC (Associação dos Profissionais de Carnaval 
do Oeste Catarinense) CARNAVAL DE BLOCOS. Uma tradicional festa popular que acontecerá 
na Praça de Herval D´Oeste no período de carnaval com atrativo turístico, e o principal intuito 
é proporcionar diversão e alegria aos participantes. A participação do integrante no bloco será 
disciplinada pelas normas principais relacionadas abaixo. As que não estiverem contidas neste 
regulamento deverão ser discutidas com a organização do evento e do bloco. A participação 
de integrantes será permitida somente para maiores de 18 anos. Sendo responsabilidade do 
integrante, apresentar os documentos de identidade (RG ou CNH) para o bloco e/ou para os 
organizadores na retirada do pacote de carnaval e na entrada do evento (leve sua identidade). 
A partir do momento que retirar seu pacote de carnaval, estará ciente que não haverá 
restituição financeira em momento algum, tanto da reserva como do valor integral, 
independente da participação ou não no evento. Essas responsabilidades são da pessoa que 
retirou o pacote de carnaval, eximindo qualquer responsabilidade dos organizadores do bloco. 
É proibida a venda/repasse para terceiros do seu pacote de carnaval. Somente poderá ocorrer 
o repasse se houver a aceitação dos organizadores do bloco, com custo de taxa de 
transferência – R$ 100,00. O integrante poderá customizar o abadá, porém sem suprimir - 
cortar a marca ou selo de segurança - ficando cientificado de que não será permitida a sua 
permanência dentro do bloco se não estiver trajando o abadá com a marca na íntegra. O 
abadá faz parte do ingresso, sem abadá e pulseira específica do dia, não terá acesso ao espaço 
do bloco na praça. O integrante não poderá pegar mais que uma bebida por vez. E é proibida a 
entrega de bebidas a qualquer pessoa que não seja integrante do bloco, sob penalidade de 
exclusão do evento e do bloco, sem restituição. O integrante do bloco que durante o evento se 
envolver em confusão ou for pego fazendo uso de produtos proibidos e/ou ilícitos perderá seu 
abadá e terá seu acesso proibido nas demais noites do evento, sem restituição. O integrante 
fica cientificado e autoriza previamente e o bloco Los Iguanas a exibir, por qualquer meio de 
comunicação ou em locais públicos, as imagens e/ou fotografias do bloco / camarote, inclusive 
a(s) sua(s). Os horários de cada dia, abertura e fechamento dos eventos realizados, são 
estipulados pela legislação municipal, polícia, promotoria, organizadores dos eventos e 
deveremos seguir a determinação desses horários estipulados. Procure chegar cedo, pois 
somos obrigados a encerrar no horário determinado de cada dia. A fim de possibilitar uma 
organização eficaz no evento é obrigatória à observância de todas as regras fixadas neste 
regulamento, bem como outras que possam vir ser fixadas pela organização.  
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