
 
 

Regulamento da venda de ingressos – Beatles para Crianças 

 No período de 02/05/2018 a 11/05/2018 os ingressos serão vendidos a: 

o Aluno regularmente matriculado no Ano Letivo de 2018 (Cota de 1 

ingresso). 

o Pai ou responsável de Aluno regularmente matriculado no Ano Letivo 

de 2018 (Cota de 1 ingresso). 

o Mãe ou responsável de Aluno regularmente matriculado no Ano Letivo 

de 2018 (Cota de 1 ingresso). 

 A partir de 14/05/2018, caso os ingressos não estiverem esgotados serão 

vendidos a: 

o Público externo  

Valores 

Ingressos destinados à alunos e pais: 

 Pacote Família Pestalozzi : R$ 20,00 (Alunos regularmente matriculados e 

seus pais, mães ou responsáveis estão inclusos no pacote Família Pestalozzi) 

Ingressos destinados ao público externo: 

 Inteira: R$ 40,00 

 Ingresso Solidário: R$ 20,00 + (1kg de alimento a ser entregue na data da 

compra) 

 Meia entrada: R$ 20,00 

Meia Entrada 

 Tem direito a meia-entrada: 

o Estudantes de instituições de ensinos Fundamental, Médio ou Superior 

(incluindo Pós-Graduação e Mestrado) além de cursos pré-vestibulares 

("Cursinhos") reconhecidas pelo MEC, mediante apresentação de 

carteira estudantil oficial dentro da validade ou declaração oficial em 

papel timbrado e assinada pela instituição. 

o Professores e funcionários da rede pública de ensino mediante 

apresentação da carteira funcional emitida ou holerite original recente 

(último mês). 

o Doadores frequentes de sangue com comprovação e carteirinha do 

hemocentro (tendo realizado sua última doação com no mínimo 3 

meses da data do evento). 



 
o Aposentados e pessoas acima de 60 anos mediante apresentação de 

extrato previdenciário, carteira de passe urbano especial ou carteira do 

trabalhador e identidade original com foto. 

o Jovens de baixa renda mediante apresentação da "Identidade Jovem". 

o Portadores de deficiência e seu acompanhante. 

o No caso de ingresso solidário, deve-se levar 1kg de alimento não 

perecível e entregar no dia da compra do ingresso. 

Quantidade 

 Os ingressos estão limitados ao número de 1.200 (Hum mil e duzentos). 

Venda 

 A venda será suspensa pelos motivos de: 

o Esgotamento da quantidade disponivel de ingressos (1.200 Ingressos). 

 

 Deixamos claro que não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora 

da Fundação Educandário Pestalozzi. 

 O ponto de venda será na Tesouraria da Fundação Educandário Pestalozzi. 

 Não venderemos ingressos por meio de cartão de crédito, débito ou cheque. 


