條款及限制：
1. 入場人士必須出示門票，一人一票，小孩或嬰兒均須持票入場。場內設有不同
區域，請按所屬區域入場，區域內不設劃位，先到先得。
2. 入場人士必須遵守主辦機構之票務條款及限制，服從保安人員發出的場館規則
及指引，並需接受隨身物品檢查。
3. 場館內外嚴禁：使用、藏有、持有、兜售、出售、或藏有並有意出售任何與政
治、推廣、商業有關的物品或危險物品（例如武器、發射器、易燃物品、爆炸
性物品、玻璃瓶、塑膠瓶或罐裝飲品）。
4. 場內禁止飲食、吸煙及亂掉雜物。觀眾嚴禁攜帶食物及雨傘入場。
5. 觀眾入場携帶的旗杆、標語或打氣用品，必需事前向主辦機構作出申請及批
准。
6. 禁止未經許可的人士攜帶攝影及攝像器材入場。
7. 主辦機構或工作人員有權決定遲到的入場方式及時間。
8. 門票屬主辦機構之財產，不得轉讓、出售、兜售或用作任何推廣或商業用途。
9. 主辦機構保留因天氣惡劣等不可抗力的因素而對活動進行更改或取消的權
利。
10. 對於上述條款，主辦機構保留最終解釋權。
Termos e Condições：
1. Todos os espectadores necessitam de bilhetes de acesso, só é permitida a entrada
de 1 indivíduo por cada bilhete, inlcuindo crianças e bebés. O Estádio é dividido
em diferentes áreas, é favor de entrar pela sua própria entrada. Não serão
estabelecidos lugares marcados, obterão o lugar o que chegar primeiro.
2. Todos os espectadores estão sujeitos ao rigoroso cumprimento dos regulamentos
estipulados pela Organização e das instruções do pessoal de segurança, e
necessitarão de aceitar a inspecção das suas malas.
3. Dentro e fora do recinto é estritamente proibido usar, possuir, segurar, oferecer
para venda, vender ou possuir com intuito de venda quaisquer materiais políticos,
promocionais, comerciais ou objectos susceptíveis de provocarem danos (como
armas, projécteis, objectos inflamáveis, substâncias explosivas, garrafas de vidro e
de plástico e latas de refrigerantes).
4. É proibido comer, fumar e deitar lixo dentro do Estádio, e é proibido também a
entrada de comidas e guarda-chuvas.
5. A entrada de espectadores com bandeira, banners ou materiais para aplaudir,
necessitam da autorização prévia da Organização.
6. A entrada de câmaras fotográficas e de filmagem é expressamente proibida,
excepto a pessoal detentor de autorização prévia.
7. A Organização ou os trabalhadores terão o direito de decidir a forma e a hora de
entrada dos espectadores que chegarem atrasados.
8. Os bilhetes constituem propriedade da Organização, e não são transferíveis e não
podem ser vendidos, oferecidos para venda ou usados para efeitos promocionais
ou comerciais.
9. A Organização reserva o direito de alterar ou cancelar o evento devido a factores
climáticos, ou de força maior.
10. Em relação às disposições supramencionadas, a Organização mantém o direito
final de interpretação.

