
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1. Menores de idade, SOMENTE acompanhados dos Responsáveis maiores de 18 anos;
2. Ter altura mínima de 1.20m;
3. Ter idade mínima, igual ou superior a 07 anos;
4. É obrigatório o preenchimento da ficha de Participação e o uso da Pulseira de Identificação;
5. É obrigatório o uso do Equipamento de Proteção Individual - EPI, bem como, não retirá-lo sem expressa autorização;
6. É obrigatório o uso de calçados esportivos, calças compridas e/ou bermudas;
7. Não é permitido o uso de chinelos, sandálias, vestidos ou saias na prática das atividades, bem como, é proibida a participação de pessoas sem camisa ou camiseta;
8. Gozar de boa saúde para prática das atividades e caso necessário, desde que relatado pelo participante ou seu responsável,
 poderá exigir-se o atestado médico ou ainda, a avaliação soberana de nossa equipe médica;
9. Respeitando as Normas Técnicas e de Segurança, o peso máximo para participar das atividades em altura será de até 100kg;
10. Proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas para prática das atividades;
11. Manter um comportamento de civilidade e seguir as normas e regras inerentes à atividade;
12. Respeitar a natureza não jogando lixo nas dependências do clube;
13. Respeitar a instrução dos supervisores, auxiliares, agentes de segurança, monitores e bombeiros civis;
14. Respeitar os companheiros, sobretudo aqueles que possam apresentar dificuldades durante o percuso das atividades;
15. Respeitar a ordem de chegada e o tempo de espera para participação nas atividades, de acordo com a orientação dos organizadores;
16. Não será permitida a entrada e/ou permanência de acompanhantes nas áreas internas de operação das atividades, destinadas, 
exclusivamente aos organizadores, profissionais, equipe técnica, participantes e pessoas autorizadas e credenciadas.
17. Em qualquer tempo, as atividades do equipamento poderão ser parcial ou integralmente interrompidas por diversos fatores, 
inclusive áqueles alheios a vontade de seus organizadores, especialmente em virtude de aspectos técnicos, climáticos ou
 de qualquer outra natureza que possam determinar potencial risco aos participantes e à terceiros na operação das atividades.
 
A Comissão Organizadora da FOMENTUS, através de seus diretores, supervisores, equipe médica, técnica e bombeiros civis, é soberana para dirimir quaisquer eventuais outras decisões,
normas e determinações que achar convenientes, visando sempre o bom andamento das atividades e especialmente a segurança e integridade física de todos.

FOMENTUS
Associação Brasileira de Fomento ao Esporte

Cultura e Desenvolvimento Humano

Esperamos poder contar com a compreensão de todos!
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