REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
O presente Regulamento tem por finalidade especificar o Projeto Te Joga (“Evento”) que ocorrerá no dia 27 de novembro
de 2016, das 9 às 19 horas, na Rua Mostardeiro, em frente ao Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O Evento será
realizado de forma gratuita pela RBS Participações S/A, neste projeto identificada pela marca “RBS TV”, inscrita no
CNPJ sob nº 68.737.857/0001-22, com sede na Cidade de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Érico
Veríssimo, 400, bairro Menino Deus.
O Evento tem por finalidade proporcionar entretenimento para jovens fornecendo diversas atividades como um toboágua,
práticas esportivas, 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:
(i)

Poderão participar das atividades jovens e adolescentes acima de 14 (catorze) anos de idade;

(ii)

O Evento é gratuito e qualquer pessoa pode ter acesso;

(iii)

Para ter acesso ao toboágua é obrigatório que o participante faça cadastro pelo site
www.tejoga.com.br, preenchendo integralmente a ficha de inscrição com os seguintes dados:
 Maiores de Idade: 1) nome completo; 2) data de nascimento; 3) RG; 4) celular; 5) endereço de
email;
 Menores de Idade: 1) nome completo; 2) data de nascimento; 3) RG; 4) celular; 5) endereço de
email; 6) dados da Mãe (nome completo, RG e telefone); 7) dados do Pai (nome completo, RG e
telefone); 8) Endereço (Rua/Av., Nº, CEP, Estado; Cidade).
 INSTRUÇÕES IMPORTANTES:
a) Na ausência de um dos pais, ou na existência de apenas um responsável legal, o
participante deverá clicar no campo “TENHO SOMENTE UM RESPONSÁVEL
LEGAL”. Nesta opção a tela será ajustada para preenchimento dos dados do
responsável, quais sejam: nome completo, RG e telefone.
b) Esta opção é direcionada exclusivamente para os menores que tenham como
comprovar a ausência de um dos pais, ou dos dois pais, conforme documentos
exigidos no item “ix” abaixo.

(iv)

As inscrições deverão ser realizadas pelo site nas seguintes datas a partir das 13h: 1) 10 de novembro
de 2016; 2) 17 de novembro de 2016; e 3) 24 de novembro de 2016;

(v)

As inscrições serão encerradas tão logo atingidas as vagas disponíveis.

(vi)

Os participantes inscritos receberão por e-mail a confirmação de inscrição e o horário agendado;

(vii)

Os participantes deverão apresentar-se no credenciamento com antecedência mínima de 30 minutos
da faixa horária agendada;

(viii)

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
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toboágua pelo período de 1 hora, sendo que o mesmo poderá jogar-se quantas vezes desejar, dentro
da sua faixa horária;
(ix)

Os interessados em participar do toboágua que tem entre 14 e 17 anos deverão apresentar além do
documento de identificação com foto a AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO devidamente
assinada pelos pais e/ou responsáveis legais, acompanhada de cópia dos respectivos documentos de
identidade.
 INSTRUÇÕES IMPORTANTES:
a) Na ausência de um dos pais, o participante deverá repetir os dados do pai e/ou da mãe
responsável na Autorização para Participação. Neste caso será exigido, ainda, no
momento do credenciamento, documento comprobatório da situação, seja através de
Certidão de Nascimento e/ou RG sem a indicação do pai; de Certidão de óbito
comprovando o falecimento do pai e/ou da mãe, ou mesmo de decisão judicial
comprovando a guarda a um dos pais.
b) Na ausência do pai e da mãe, o participante deverá repetir os dados do seu
representante legal na Autorização para Participação. Neste caso será exigido, ainda, no
momento do credenciamento, decisão judicial comprovando a condição de representante
do participante menor de idade.

II)

Condições Gerais:
(i)

Somente poderão participar do toboágua pessoas devidamente identificadas pelas pulseiras de
liberação de acesso;

(ii)

A RBS TV 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;

(iii)

Este Evento tem cunho exclusivamente recreativo e a participação nele não está subordinada a
qualquer modalidade de pagamento, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço;

(iv)

Ao inscrever-se para participar do Evento, o participante estará automaticamente autorizando a RBS
TV e a Patrocinadora 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;

(v)

As autorizações não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer
quantia por parte da RBS TV e da Patrocinadora;

(vi)

Pelo simples ato de inscrição neste Evento, os participantes ainda autorizam, reconhecem e aceitam
que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio do formulário de
participação, passam a ser de propriedade da RBS TV, que poderá utilizá-los para os fins necessários
à adequada realização deste Evento, sem que qualquer valor seja devido aos participantes;

(vii)

Os participantes reconhecem e aceitam expressamente que a RBS TV e a Patrocinadora não poderão
ser responsabilizadas por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Evento;
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(viii)

O participante que tiver interesse na utilização de armário deverá levar cadeado, ficando a utilização
condicionada a disponibilidade;

(ix)

A responsabilidade pelos pertences deixados no armário será exclusiva do usuário;

(x)

O armário deverá ser liberado logo após encerrada a faixa horária de utilização do toboágua;

(xi)

Caso algum usuário perca a chave do seu cadeado, o mesmo só poderá ser arrombado após o
encerramento do evento;

(xii)

Ao final do evento, os armários que ainda estiverem fechados serão abertos, e os objetos que
estiverem no local serão descartados;

(xiii)

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o Evento, os participantes poderão entrar em contato pelo email tejoga@rbstv.com.br.

III)

Condições Específicas do Toboágua:
(i)

Os participantes devem aguardar autorização dos orientadores para utilização do equipamento,
respeitando filas de acesso, faixa horária e demais regras de participação;

(ii)

Os participantes não poderão portar aparelhos, tais como câmeras fotográficas, celulares, eletrônicos,
etc;

(iii)

Os participantes não poderão portar objetos cortantes tais como facas, canivetes, objetos metálicos,
etc;

(iv)

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

(v)

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

(vi)

Não é permitido salto mortal;

(vii)

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

(viii)

A RBS TV não se responsabiliza pelos objetos pessoais perdidos no equipamento e na área pública
do evento;

(ix)

Somente poderão utilizar o equipamento mediante utilização de boia do evento ou de uso pessoal;

(x)

Não será permitida a utilização do brinquedo por pessoas com doenças e/ou lesões aparentes que
possam implicar em risco para o participante;

(xi)

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 exclusivo da RBS TV.

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.
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AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
INSCRITOS COM IDADE ENTRE 14 E 17 ANOS
Nome completo do adolescente que utilizará o toboágua: __________________________________________
RG: _______________________________

Idade: ______ anos

Data de Nascimento: _____________

Nome completo do pai do adolescente: _________________________________________________________
RG: _______________________________

CPF: __________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________
Cidade: _________________ Estado: _________________________Tel.: ______________________________
Nome completo da mãe do 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 Rua
Mostardeiro, no dia 27 de novembro de 2016, 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 RBS Participações S/A, 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 novembro de 2016.
_____________________________________ ________________________________________
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