PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO SOCIAL/SMACIS

NORMAS E REGULAMENTOS DA AÇÃO MERGULHE NESSA IDEIA
1.
São
participantes
deste
deficiência,
devidamente
formulários de inscrição;

evento
pessoas com
inscritas
conforme

2. O deslocamento e retorno até o local de embarque
ficarão por conta de cada participante;
3. A ação oportunizará aos participantes um banho
assistido no Posto Três da Praia do Lami, através da
utilização de cadeiras anfíbias, além de atividades
recreativas monitoradas por especialistas;
4. Todos os participantes menores de idade deverão
comparecer no ponto de encontro, acompanhados dos pais
ou responsáveis, que deverão permanecer durante todo o
período da atividade;
5. O número limite de participantes deste evento será
de dez pessoas e mais dez acompanhantes;
6.
Todos
os
participantes
deverão
assinar
a
Autorização para Uso de Imagem e Voz, inclusive os
pais ou responsáveis pelos menores de idade, inclusive
direito de arena, renunciando ao recebimento de
qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de
imagem ou qualquer tipo de transmissão, divulgação,
promoções, internet ou qualquer mídia em qualquer
tempo;
7. Se houver desistência do inscrito em participar do
Evento, este deverá avisar a Secretaria até o dia 4
(quatro) de fevereiro, às 12 horas.
8. Ao participar de Evento, o inscrito deverá aceitar
todas as regras estabelecidas neste regulamento e
assumir total responsabilidade pelos dados pessoais
fornecidos.
9. A segurança do Evento receberá apoio dos órgãos
competentes, sendo que haverá monitores para a
orientação dos participantes;
10. O evento contará com apoio
ambulância e agentes de trânsito;

de

salva-vidas,
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11. A organização do evento não se responsabiliza pela
guarda dos objetos pessoais.
12. São deveres dos participantes:
a) Cooperar com as orientações dos monitores;
b) Zelar pelo material utilizado nas atividades;
c) Respeitar as normas
pelos técnicos;

de

segurança

estabelecidas

d) Não fazer uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas
ilícitas;
e) Não entrar na água ou tomar banho na praia, sem a
supervisão de técnico;
f) Respeitar o horário de embarque e retorno;
g) Manter a
evento;

disciplina

h) Colaborar em todos
andamento do evento.

e
os

a

ordem

durante

sentidos

para

todo
o

o

bom

i) Assinar o termo de responsabilidade (anexo);

*
Casos
omissos
no
presente regulamento
serão
analisados e decididos pela comissão organizadora da
SMACIS.
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