AVISOS AOS RESPONSÁVEIS DOS INSCRITOS NA COLÔNIA DE FÉRIAS DA
PLATAFORMA.
Para que tudo corra bem durante o período, pedimos que tenha atenção em alguns aspectos abaixo
relacionados:
1- É INDISPENSÁVELM O USO DE MÁSCARA DURANTE TODA A COLÔNIA DE
FÉRIAS. SOLICITAMOS AOS RESPONSÁVEIS QUE ENVIEM MAIS DE UMA
MÁSCASRA PARA TROCA E ÁLCOOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

2- Para participar da Colônia de Férias é necessário que o(a) responsável LEGAL assine aqui
na Plataforma o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM do participante no
ato da inscrição;
3- A falta não justificada no primeiro dia IMPLICARÁ NA PERDA DA VAGA para que não
sobrem vagas e assim, possamos atender quem está na fila de espera.
4- Cada participante receberá uma camisa do evento. É indispensável o uso dela ao longo da
semana para as atividades.
5-

O lanche que ficará a cargo da Plataforma no qual será: guaraná natural ou suco de
caixinha, biscoito salgado, mini- bolo e fruta. Caso o participante apresente alguma restrição
alimentar a alguns destes alimentos, o(a) responsável deverá comunicar.

6- Durante essa semana de Colônia acontecerá 1 passeio para a Nave do Conhecimento do
Engenhão (Museu Cidade Olímpica e Paralímpica)- R. Arquias Cordeiro, 1516 Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001
7- No dia do passeio (13/01- quinta-feira), a Colônia de Férias será pela manhã de 10h às 12h
e a tarde de 14h30 às 16h30, as atividades ocorrerão nas dependências da Nave do
Conhecimento do Engenhão (Museu Cidade Olímpica e Paralímpica).
8-

Para participar do passeio o responsável deverá assinar a AUTORIZAÇÃO que será
entregue no ato da inscrição. Caso não entregue a autorização assinada pelo (a)responsável
LEGAL, o participante NÃO IRÁ AO PASSEIO.

9- -Caso o participante não esteja na Plataforma no horário informado na autorização de saída
para o passeio (08h30- manhã e 13h à tarde), ele também NÃO PARTICIPARÁ DO
PASSEIO, pois o ônibus tem horário para sair da PUD e chegar ao destino combinado.
10 - O desacato a qualquer funcionário da Plataforma, agressão de qualquer natureza a algum
participante assim como o descumprimento de qualquer regra da Plataforma ELIMINARÁ
O PARTICIPANTE DA COLÔNIA DE FÉRIAS.

11- O horário das atividades será de 09h às 12h (pela manhã) e de 13h30 às 16h30 (turno da
tarde) conforme informado no ato da inscrição. Será dado uma tolerância de 15 minutos de
acordo com o turno em que o participante estiver inscrito.
12- O participante que puder ir embora sozinho, o responsável LEGAL deverá comunicar para
que a saída seja autorizada, assim como deverá comunicar caso a saída seja com outra
pessoa para que a mesma seja autorizada.
13- Os funcionários NÃO SE RESPONSABILIZAM POR NENHUM TIPO DE PERTENCE
deixado pelo participante nas dependências da Plataforma, durante o passeio ou dentro do
ônibus.

Pedimos que leia com atenção os itens acima relacionados para que tudo saia a contento.
Desejamos a todos os participantes uma excelente Colônia de Férias!
Permanecemos à disposição!
Atenciosamente,
Direção da Plataforma Urbana Digital da Engenhoca

