
REGULAMENTO     

1. Apresentação   geral:   

1.1 -   Programa   de   incentivo   à   prática   de   esportes   ao   ar   livre;   Fomento   à   qualidade   
de   vida;   Oportunidade   de   autoconhecimento   e   desenvolvimento;   Fortalecimento   do   
sentido   de   pertencimento   a   nível   social   e   ambiental.   Resgate   da   cultura   nativa   pré   
colonização   européia.   

1.2 -   O   programa   cumpre   ciclos   de   06   meses,   com   atividades   regulares   divididas  
em   níveis   de   complexidade   e   técnica,   ludicamente   caracterizados   pelos   04   elementos   
da   natureza:   Água,   Terra,   Ar   e   Fogo,   distribuídas   alternadamente   nos   calendários   
mensais.     

1.3 -   As   atividades   oficiais   do   programa   Tapéporã   Vida   Outdoor   acontecem   aos   
finais   de   semana,   feriados   e   eventualmente   durante   a   semana,   seguindo   calendário   
mensalmente   divulgado   aos   membros   associados   via   Whatsapp,   semanalmente   
comunicados   ao   público   em   geral   via   Instagram,   Facebook   e   nos   pontos   presenciais   
de   venda   (QR   Code).   

1.4 -   Grupos   privativos   poderão   ser   agendados   conforme   a   disponibilidade   de   
agenda   dos   guias   e   participantes   envolvidos.     

1.5 -   O   passaporte   Vida   Plena   dá   direito   a   06   (seis)   atividades   dentre   os   elementos   
Água,   Terra   e   Ar.     

1.6 -   O   passaporte   Vida   Compartilhada   dá   direito   a   12   (doze)   atividades   do   
calendário   oficial,   dentre   os   elementos   água,   terra   e   ar,   podendo   ainda   ser   comprado   
e/ou   usado   de   forma   compartilhada,   máximo   04   pessoas.     

1.7 -   As   atividades   de   elemento   Fogo   tem   calendário   e   valores   diferenciados,   à   
parte   dos   passaportes.     

1.8 -   Atividades   avulsas   poderão   ser   contratadas   normalmente,   seguindo   o   tarifário   
avulso   de   Água,   Terra,   Ar   e   Fogo.   

1.9 -    As   atividades   Elemento   Ar   de   paraquedismo,   operadas   pela   empresa   parceira   
Ynot   Skydive,   tem   tratamento   à   parte.   

1.10 -    As   “TapéTrips”   também   seguem   calendário   e   tratamento   à   parte,   de   acordo   
com   a   logística   de   cada   destino.   

  
2. Inscrição   no   5°   ciclo   do   programa   Tapéporã   Vida   Outdoor   e   atividades.   
  

2.1 -   @   participante   que   contratar   um   dos   passaportes   deverá   apresentar   
atestado   médico   para   realização   de   atividades   físicas.   

  
2.2 -   Será   entregue   o   termo   de   responsabilidade   e   compromisso   (anexo),   para   
que   possa   ser   assinado   pelo   participante   e   devolvido   ao   responsável   TP.   

  
2.3 -   Remanescentes   do   ciclo   anterior   com   créditos   acumulados,   terão   o   
desconto   proporcional   na   adesão   do   novo   ciclo.   

  
2.4 -   Membros   interessad@s   em   determinada   atividade   do   calendário   de   final   
de   semana   terão   o   prazo   até   36h   antes   para   terem   prioridade   na   inscrição   da   
atividade .     

  



3. Da   participação   e   do   compromisso.   
  

3.1   -   @   associad@   que   solicitar   inscrição   na   atividade   do   calendário   e   receber   a   
confirmação   da   vaga,   deverá   se   apresentar   100%   pronto,   no   local   e   horário   ora   
combinados   via   Whatsapp   através   do   Informe   Tapéporã.   

  
3.2   -   Haverá   tolerância   máxima   de   10   minutos   para   eventuais   atrasos.   

  
3.3   -   Membros   do   passaporte   autorizam   a   utilização   das   imagens   captadas   durante   as   
atividades   para   fins   comerciais   e   de   divulgação.   

  
3.4   -    Em   caso   de   cancelamento,   @   participante   deverá   comunicar   a   equipe   Tapéporã   
com   antecedência   mínima   de   24h,   caso   contrário   será   considerado   ”No   Show”,   tendo   a   
atividade   debitada   do   seu   passaporte.     

  
  

  
  

Faleconosco:   
contato @tapepora.com.br    /    WhatsApp:    21   99685-5665   (Henrique)   
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