
PASSEIOS TURÍSTICOS – CONHEÇA CAMPINAS

REGULAMENTO

Os Passeios Turísticos Conheça Campinas, consistem numa ação do Departamento de Turismo
da Prefeitura Municipal de Campinas e demais parceiros, que tem como objetivo valorizar os aspectos
históricos, culturais e ecológicos da cidade e oferecer aos moradores, visitantes e turistas uma opção
organizada de entretenimento, cultura e turismo.

Da participação.
 
 - Poderão participar do passeios, todas as pessoas maiores de idade e menores, adolescentes com
mais de 12 anos e menos de 18 anos com autorização dos responsáveis e crianças com menos de 12
anos acompanhado de pais ou responsáveis.  As inscrições deverão ser realizadas por maiores de 18
anos.
- Todos os participantes deverão estar portanto os documentos pessoais.
 - Todos os documentos e autorizações serão averiguados antes do embarque/saída.
 - Os modelos de autorização estarão disponíveis no formulário de inscrição dos passeios.
 - Os interessados poderão fazer sua inscrição pelo site 
https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais
- Cada inscrito poderá inscrever até 2 (dois) acompanhantes.
- As vagas são limitadas, sendo que a inscrição respeitará o critério de horário de inscrição, ou seja, as
vagas serão preenchidas automaticamente no momento de cada inscrição.
- Havendo vagas, os interessados poderão se inscrever no dia do evento (presencialmente).

- Os roteiros serão diversificados, a pé ou com veículo (ônibus de turismo), podendo variar o percurso,

horário de início e término e temas.

- Os dados do passeios como horários de saída, tempo de duração e demais recomendações estarão

disponíveis no Descritivo do Passeio que se encontra em cada no formulário de inscrição.

Da operação:

Todos  os  roteiros  serão  acompanhados  por  guia  de turismo que dará  as  informações  históricas  e

culturais aos participantes.

É proibido a embarque de novos participantes em outros pontos do roteiro/trajeto (quando a atividade

ocorrer com ônibus de turismo)

É proibido o abandono de participantes do passeio durante sua operação.

O  embarque  e  desembarque/saída  e  chegada  dos  passeios  ocorrerão  no  Centro  de  Convivência

Cultural – Feira Hippie.

Atenção:

 Respeitar o horário de embarque / saída no ponto de saída.

As reservas para realização do passeio serão feitas pela internet, ou seja, o interessado deverá acessar

o site  https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais indicar o dia e horário preferido para fazer o

passeio. Ao receber o e-mail de confirmação de reserva, o interessado deverá comparecer no Centro

de Convivência Cultural – Feira Hippie no dia e  horário informado no e-mail de confirmação para a

embarque/saída mediante a apresentação da reserva, munido de documentos.
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