REGULAMENTO DO EVENTO “TRILHAS MORRO DA BABILÔNIA RIO SUL” ORGANIZADO PELO RIOSUL
SHOPPING CENTER (“RIOSUL”) (“Regulamento”)
1. O projeto “Trilhas Morro da Babilônia Rio Sul” é uma iniciativa da ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
RIO SUL SHOPPING CENTER, com sede nesta Cidade, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro
Müller, n° 116, 1° subsolo, parte, Botafogo, CEP: 22.290-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
30.495.790/0001-94, que será realizado pelo Instituto Moleque Mateiro de Educação
Ambiental (“Instituto Moleque Mateiro”), que promoverá caminhadas guiadas pelas trilhas
localizadas no Morro da Babilônia, no bairro de Botafogo (“Evento”).
2. O Evento é destinado aos frequentadores do RIOSUL com idade mínima de 6 (seis) anos. O
Evento é gratuito e acontecerá nos dias pré-definidos pelo RIOSUL e pelo Instituto Moleque
Mateiro.
3. Somente poderão participar do Evento as crianças de 6 (seis) a 12 (doze) anos
acompanhadas do responsável legal e de 13 (treze) a 17 (dezessete) anos mediante
assinatura de um Termo de Responsabilidade pelo pais e/ou responsáveis (desde que
maiores de 18 (dezoito) anos, neste último caso).
4. Cada caminhada terá duração de até 6 (seis) horas, começando às 9h e terminando às 14h.
5. Somente poderão participar do Evento aqueles que realizarem a inscrição no link
www.riosul.com.br/trilhababilonia, preenchendo todos os campos presentes. A inscrição só
terá validade após confirmação do RIOSUL, via e-mail e/ou telefone, em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data agendada para a caminhada.
6. Para cada caminhada serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas que serão preenchidas de
acordo com a ordem de recebimento das fichas de inscrição. Caso algum participante
inscrito não possa realizar a caminhada na data agendada, os participantes que estiverem
na lista de espera serão convidados, seguindo o mesmo critério de ordem de recebimento
das fichas.
7. A inscrição inclui, além da vaga no Evento, transporte de ida e volta do ponto de encontro
ao Morro da Babilônia, água, lanche e guia especializado.
8. Os custos de mobilização dos participantes para a chegada e saída ao ponto de encontro
são de responsabilidade de cada participante.
9. Os participantes devem chegar ao ponto de encontro, no dia da realização da caminhada,
com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência ao início da atividade, ou seja, às 8h30
min. A atividade iniciará pontualmente às 9h.
10. O ponto de encontro será o estacionamento G5 do RIOSUL, de onde sairá o transporte até o
local da atividade e para onde o mesmo retornará, ao término desta.
11. O transporte dos participantes do ponto de encontro até a entrada da trilha será de
responsabilidade do Instituto Moleque Mateiro e será realizado em vans credenciadas.
12. Os participantes deverão trajar roupas leves, confortáveis e tênis para a participação no
Evento. Recomenda-se ainda o uso de repelente e protetor solar.

13. Todas as atividades estarão sob a coordenação de educadores ambientais do Instituto
Moleque Mateiro, que darão orientações referentes à segurança e regras de
comportamento e conduta durante a caminhada e tudo o mais pertinente ao Evento.
14. Não poderão participar do Evento pessoas com deficiência motora, tendo em vista que o
terreno é muito irregular e não é de fácil acessibilidade. No ato da inscrição deverá ser
informada a existência de alguma necessidade especial do participante.
15. Os participantes deverão informar no ato da inscrição se possuem alergia a algum tipo de
medicamento.
16. Os participantes que não acatarem as orientações dadas pelos monitores e/ou pela
coordenação do Evento poderão ser retirados da atividade.
17. Os participantes concordam em autorizar o uso de seus nomes, imagem e som de voz,
incluindo crianças sob sua responsabilidade, em quaisquer meios necessários para a
divulgação do Evento pelo RIOSUL.
18. Para a participação no Evento, será necessária a apresentação de documento de
identificação original com foto, e entrega do Termo de Responsabilidade e Divulgação de
Imagem devidamente assinado.
19. O RIOSUL não se responsabiliza por quaisquer despesas, tais como transporte,
hospedagem, alimentação e outras que tenham os participantes do Evento.
20. As questões não previstas no Regulamento serão decididas pelo RIOSUL, não sendo
aceitos recursos de qualquer natureza contra suas decisões.
21. O Regulamento ficará disponível no site www.riosul.com.br/trilhababilonia , bem como na
Administração do Shopping.
22. A participação implica no total conhecimento e aceitação dos termos e condições
estabelecidos no Regulamento.

