
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

TOBOÁGUA AABB

O presente Regulamento tem por finalidade especificar o evento Toboágua que ocorrerá no dia 18 de março

de 2018, das 10h às 18h, na Avenida Coronel Marcos, 1000, bairro Pedra Redonda, cidade de Porto Alegre,

Estado do Rio Grande do Sul, nas dependências do Clube Associação Atlética Banco do Brasil Porto Alegre,

inscrita no CNPJ: 92.839.000/0001-06.

O evento tem por finalidade proporcionar entretenimento para famílias fornecendo diversas atividades como

um Toboágua, brinquedos infláveis, música e gastronomia. Para que o evento seja realizado com sucesso é

importante que os participantes observem e cumpram as instruções aqui contidas.

I) Da Participação no Toboágua

a) Poderão participar das atividades jovens e adolescentes acima de 12 (doze) anos de idade;

b) A inscrição para participação do evento é através do site www.aabbportoalegre.com.br;

c)  Para  ter  acesso  ao  Toboágua  é  obrigatório  que  o  participante  faça  cadastro  pelo  site  preenchendo

integralmente a ficha de inscrição com os seguintes dados:

Maiores de Idade: nome completo; data de nascimento; RG; telefone; endereço de email;

Menores de Idade: nome completo; data de nascimento; RG; telefone; endereço de email; dados do

responsável (nome completo, RG e telefone);

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

 As inscrições deverão ser realizadas pelo site:

 As inscrições serão encerradas tão logo atingidas as vagas disponíveis.

 Os participantes deverão apresentar-se no credenciamento com antecedência mínima de 30 minutos

da faixa horária agendada;

 Os participantes  que  fizerem o  cadastramento  pelo  site  deverão  dirigir-se  ao  credenciamento  e

apresentar o documento de identidade com foto para retirada da pulseira que dará direito ao uso do

Toboágua pelo período de 45 minutos, sendo que o mesmo poderá descer quantas vezes desejar,

dentro da sua faixa horária;

http://www.aabbportoalegre.com.br/


 Os interessados em participar do Toboágua que tem entre 12 e 17 anos deverão apresentar além do

documento  de  identificação  com  foto  a  AUTORIZAÇÃO  PARA  PARTICIPAÇÃO devidamente

assinada pelos pais e/ou responsáveis legais.

II) Condições Gerais:

a) Somente  poderão  participar  do  Toboágua  pessoas  devidamente  identificadas  pelas  pulseiras  de

liberação de acesso;

b) A AABB Porto Alegre não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelo participante

no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, ou

ainda  pela  ausência  de  apresentação  dos  documentos  obrigatórios,  que  impossibilitem  sua

participação no evento;

c) Ao inscrever-se para participar do evento, o participante estará automaticamente autorizando a AABB

Porto alegre e aos Patrocinadores a utilizarem, de modo gratuito seu nome, imagem e som de voz

para fins de divulgação do presente evento ou de outros que venham a ser executados no futuro;

d) As autorizações não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer

quantia por parte da AABB Porto Alegre e dos patrocinadores;

e) Os participantes reconhecem e aceitam expressamente que a AABB Porto Alegre e os patrocinadores

não poderão ser  responsabilizadas por  qualquer  dano ou prejuízo oriundo da participação neste

evento;

f) A AABB disponibilizará aos participantes, espaço para guardar volumes;

g) A responsabilidade pelos pertences deixados no guarda volumes será exclusiva do usuário;

h) Ao término do evento o material que não for retirado do guarda volumes será doado;

III) Condições Específicas do Toboágua:

a) Os  participantes  devem  aguardar  autorização  dos  orientadores  para  utilização  do  equipamento,

respeitando filas de acesso, faixa horária e demais regras de participação;

b) Os participantes não poderão portar pau de selfie e material perfurante;

c) É proibido o consumo de alimento, de bebidas e de goma de mascar durante a atividade;

d) Não é permitido aos participantes escalarem nas paredes de contenção do equipamento;



e) Não é permitido malabarismos na descida;

f) Após a descida os participantes deverão sair do equipamento seguindo a orientação;

g) A AABB Porto Alegre não se responsabiliza pelos objetos pessoais perdidos no equipamento e na

área pública do evento;

h) Somente poderão utilizar o equipamento mediante utilização de boia do evento;

i) Não será permitida a utilização do brinquedo por pessoas com doenças e/ou lesões aparentes que

possam implicar em risco para o participante;

j) Não será permitida a utilização do brinquedo por pessoas que estejam ou aparentem estar sob efeito

de álcool ou drogas.

O  participante  está  de  pleno  acordo  com  as  condições  acima  descritas  e  concorda  com  os  termos  e

condições deste regulamento.

O evento poderá ser transferido ou cancelado sem aviso prévio por motivo de caso fortuito ou força maior, ou

ainda por interesse do organizador.

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir quaisquer questões oriundas deste

Regulamento, desistindo as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO

INSCRITOS COM IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS

Nome completo do adolescente que utilizará o Toboágua:__________________________________________

________________________________________________________________________________________

RG: _______________________________ Idade: _______ Data de Nascimento: _____________________

Nome completo do responsável pelo adolescente: _______________________________________________

RG: _____________________________________ CPF: __________________________________________

Endereço________________________________________________________________________________

Cidade: _________________ Estado: _________________________Tel.:____________________________

Pelo presente instrumento, declaramos, para os devidos fins e sob as penas da lei, que estamos cientes dos

termos do Regulamento do evento, e que autorizamos nosso/nossa filho(a) acima qualificado a utilizar  o

Toboágua localizado na Avenida Coronel Marcos,1000, bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre/RS.

Assumimos integral e exclusivamente a responsabilidade por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com

nosso/nossa filho(a) acima qualificado(a), durante a utilização do Toboágua, isentando, desde já, a AABB

Porto Alegre e suas parceiras na realização do evento, bem como os fornecedores do mesmo, de toda e

qualquer responsabilidade por eventual acidente ou lesão que venha a sofrer em decorrência da atividade.

Autorizamos, ainda, a utilização da imagem, nome e som de voz de nosso/nossa filho(a) acima qualificado,

em caráter  gratuito  e definitivo,  por  número ilimitado de vezes e  por  tempo indeterminado,  para fins  de

divulgação do presente evento ou de outros que venham a ser executados no futuro, por qualquer meio de

comunicação existente, tais como mas não limitados a, veículos de mídia eletrônica, digital, impressa, redes

sociais, inclusive para fins comerciais.

 

Porto Alegre, _____ de _____________ 2018.

____________________________________________

                                    Assinatura


