
Regras de Conduta durante o Evento: 

1. Os participantes não poderão se afastar dos locais pré-determinados pela organização do 

evento sem a presença de um monitor. É expressamente proibido a entrada no lago artificial do 

Rancho Pica Pau. 

2. Os participantes não poderão consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer tipos de substâncias 

entorpecentes e afins durante o evento. 

3. Os participantes não poderão realizar caminhadas ou passeios nas trilhas, cachoeiras ou 

investidas pelas matas locais, sem a presença de um guia ou monitor credenciado do evento. 

4. Recomenda-se o uso de repelentes e calçados apropriados para as atividades monitoradas na 

natureza. 

5. Procurar respeitar os horários estabelecidos na programação das atividades do evento 

principalmente os das refeições. 

6. O evento contará com um voluntário de saúde de plantão, caso haja alguma necessidade 

procurar a organização. 

7. O evento é sem fins lucrativos, o resultado eventual apurado será revertido em prol dos 

futuros eventos e os seus voluntários estarão munidos dos respectivos crachás de identificação 

exercendo atividade voluntária sem fins lucrativos. 

8. Qualquer dúvida ou problema procurar a organização do evento. 

9. O objetivo do evento é proporcionar à família espírita momentos de lazer, socialização e 

conhecimento, portanto:  VIVA ESTE ESPÍRITO E DESFRUTE O MOMENTO. 

10. Em caso de o participante fazer uso de medicamentos especiais, e ou necessitar de cuidados 

médicos especiais por qualquer motivo, avisar a organização do evento. 

11. Fora dos horários estipulados para as refeições, não mais será servida qualquer alimentação, 

portanto respeite os horários da mesma. 

12. É obrigatório o uso da pulseira de identificação, o que lhe garantirá ao sair do evento e 

retornar, não necessitar pagar novamente. 

13. Não jogue nenhum tipo de lixo, fora dos locais apropriados e mantenha o local limpo. 

14. Qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento procure a organização do evento. 


