
Cidade Portinho Seguro 
Seja bem-vindo 

REGULAMENTO CIRCUITO PRINCIPAL 

FUNCIONAMENTO 
Período: 04 a 15 de Julho 
Horário de funcionamento: das 12h às 20h. (última turma às 19:40h) 
Idade permitida: de 5 a 10 anos 
Capacidade máxima: 5 crianças por turma 
Tempo de permanência: 25 a 30 minutos aproximadamente 

EVENTO GRATUITO 

OBSERVAÇÕES 
  

1. Atividade educativa voltada para o trânsito, indicada para crianças de 5 a 10 
anos, recomendada a altura mínima de 0,95cm e máxima de 1,50m. 

2. As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e as vagas 
são sujeitas à lotação. 

3. O responsável pela criança deve preencher um cadastro com dados 
pessoais e autorização para a participação nas atividades e o uso de 
imagens captadas durante o evento para arquivo ou publicação sem 
qualquer ônus a Porto Seguro. 

4. É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam no local durante 
as atividades. Os monitores não se responsabilizam pela guarda das 
crianças. 

5. Os monitores não estão autorizados a levarem crianças ao banheiro, por 
motivo de segurança. 

6. Não é permitida a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, 
embrulhos, alimentos, bebidas, bem como mascando chicletes ou balas. 

7. Reservamo-nos o direito de solicitar aos pais ou responsáveis a saída de 
alguma criança que estiver colocando em risco outras crianças durante a 
sua estada no evento, ou prejudicando a realização das atividades 
propostas. 

8. O evento é gratuito.  

________ 



REGULAMENTO ÁREA BABY 

FUNCIONAMENTO 
Período: 04 a 15 de Julho 
Horário de funcionamento: das 12h às 20h. (última turma às 19:40h) 
Idade permitida: de 1 a 4 anos 
Capacidade máxima: 5 crianças por vez 
Tempo de permanência máximo: 10 a 15 minutos aproximadamente 

EVENTO GRATUITO 

OBSERVAÇÕES 
  

1. Atividade recreativa, indicada para crianças de 1 a 4 anos. 
2. A participação funciona por ordem de chegada e é sujeito à lotação. 
3. É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam no local durante 

as atividades.  
4. Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças. 
5. Os pais devem permanecer na área baby junto com seus filhos durante todo 

seu período de permanência no local. 
6. Não é permitida a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, 

embrulhos, alimentos, bebidas, bem como mascando chicletes ou balas. 
7. Reservamo-nos o direito de solicitar aos pais ou responsáveis a saída de 

alguma criança que estiver colocando em risco outras crianças durante a 
sua estada no evento, ou prejudicando a realização das atividades 
propostas. 

8. O evento é gratuito.  


