DORMINDO NO AQUÁRIO
Uma experiência inesquecível!

Dormindo no AquaRio Crianças
Para grupos de crianças de 6 a 12 anos,
desacompanhadas dos pais

1. Essa atividade é apenas para as crianças desacompanhadas dos pais e ocorrerá sempre aos
sábados de 18h às 8h.
2. Às 8h da manhã, após o café, as crianças participantes do Dormindo Crianças poderão ser
acompanhadas por até dois responsáveis em uma fascinante visita VIP ao circuito do aquário.
3. Informe no formulário se a criança é alérgica e informe qual o tipo de alergia.
4. Para a visita VIP de manhã será permitida a presença de até dois acompanhantes por criança.
5. Todas as crianças deverão apresentar um documento de autorização dos responsáveis e cópia
do documento dos pais.
6. Cada criança receberá um brinde por ter participado do Dormindo no AquaRio.
7. A criança que tiver algum tipo de alergia/intolerância alimentícia deverá trazer seu próprio
lanche/comida.
8. Acampamento é organizado em um espaço compartilhado e as crianças dormirão em
colchonetes.
9. Informamos que em caso de necessidade de atendimento médico o participante será
encaminhado para um dos hospitais conveniados ao Aquário Marinho do Rio de Janeiro, com o
acompanhamento da equipe AquaRio e o responsável será avisado através do telefone para
emergência informado.
10. É proibido durante a atividade, o uso pelo menor de telefone celular, lanterna, tênis iluminado e
de rodinha e qualquer objeto que produza luz.
11. É importante informar um número de telefone do responsável para casos de emergência
durante a atividade.
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12. IMPORTANTE: Só poderá buscar a criança quem estiver devidamente autorizado no documento
entregue, independente do grau de parentesco.

Número mínimo:
20 pessoas
Número máximo:
40 pessoas

Dormindo no AquaRio

PAIS E FILHOS
Atividade para a família com
crianças entre 5 e 12 anos.

1. Essa atividade é exclusivamente para pais e filhos e ocorrerá sempre às sextas-feiras 18:30h com
início ao circuito 19:30h
2. Só serão permitidas crianças entre 6 a 12 anos e acompanhadas por um responsável.
3. Se os responsáveis não forem efetivamente os pais ou responsáveis legais da criança, esta
criança deverá vir acompanhada de SOMENTE UM adulto. Neste caso, será necessária a
autorização por escrito dos responsáveis legais para que o menor participe do evento.
4. Cada participante receberá um brinde por ter participado do Dormindo no AquaRio.
5. A pessoa/criança que tiver algum tipo de alergia/intolerância alimentícia deverá trazer seu
próprio lanche/comida.
6. O acampamento é organizado em um espaço compartilhado e as pessoas dormirão em
colchonetes.
7. Essa atividade permite no máximo os 2 responsáveis legais da criança + a criança + 2 amigos da
criança de acordo com a opção selecionada.
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Aos Sábados

Número mínimo:
20 pessoas
Número máximo:
40 pessoas

MENU
Lanche
Jantar (Pizza + Refrigerante ou Suco + Chocolate) Café da
manhã

Regras Gerais
Os participantes serão recebidos pela equipe do Dormindo às 18h no lobby. Receberão um lanche
de boas-vindas às 18h30 e começarão o circuito às 19h. Não será permitida a entrada após 19h.
Para a visita VIP às 8:00, só serão permitidos 2 adultos por criança e será necessário preencher o
nome de quem virá já na inscrição junto ao número de RG.
O tanque de toque e a estação do plâncton estarão fechados no horário da visita VIP.
Por motivos de segurança do visitante é proibida a participação de gestantes com mais de 30
semanas de gravidez.
IMPORTANTE: Só poderá buscar a criança quem estiver devidamente autorizado no documento
entregue, independente do grau de parentesco.
Obs.: Oferecemos carência de 1 hora para levar ou buscar a criança que irá dormir no
AquaRio, ultrapassando esse período de carência, será cobrada a tarifa integral de R$ 38,00.

Estacionamento:
Pernoite de automóvel no estacionamento - R$ 38,00

Regras de cancelamento:
No show – não tem reembolso
Os inscritos poderão adiar sua participação se registrarem aviso com até 5 dias de antecedência.
Neste caso, será permitida a remarcação para nova data disponível.
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Será permitida a substituição de participantes caso as pessoas inscritas registrem e documentem as
mudanças.
Os inscritos que perderem o prazo para remarcação de data poderão fazê-lo mediante o
pagamento uma taxa no valor de R$100,00.

Capacidade:
Número mínimo de pessoas por dormida: 20 pessoas
Número máximo de pessoas por dormida: 40 pessoas
Se não conseguirmos atingir o número mínimo, vamos remarcar a atividade. Caso a pessoa desista,
haverá reembolso.
O Dormindo no AquaRio será realizado em parceria com a Espaço e Vida - Viagens Culturais,
agência sediada no Rio de Janeiro e especializada em turismo educacional.
Os participantes do evento deverão trazer os seguintes itens, para maior conforto e tranquilidade:
lençol, travesseiro, um bom cobertor, muda de roupa, pijama, casaco e artigos de higiene e
cuidado pessoal.
Sugerimos que evitem trazer pertences avulsos em grande quantidade e em sacolas. Malas e
mochilas (o ideal é mala com rodinhas) que comportem todos os itens facilitam o desmonte do
acampamento após a soneca.
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