Norma para produções fotográficas e videográficas no Parque Botânico Vale



O fotógrafo e sua equipe deverão preencher os dados no livro diário de fotógrafos, disponível na
recepção. Este preenchimento deverá ser feito a cada visita ao Parque Botânico Vale.



O fotógrafo deverá estar devidamente identificado com a credencial/ pulseira de identificação que
receberá no preenchimento dos dados na administração do Parque Botânico Vale e esta deverá
ser colocada de imediato. Ao fim do ensaio, a credencial deverá ser retirada e depositada na lixeira
cinza.



A utilização do espaço para filmagens e/ou fotografias com fins comerciais e/ou de divulgação,
devem ser previamente agendadas e somente poderão ser efetuadas com autorização da direção
do Parque.



O não cumprimento das normas descritas abaixo implicará em suspensão de 30 dias do direito de
fotografar no Parque.

É estritamente proibido aos profissionais:



Realizar seus trabalhos após o horário de funcionamento. O horário de funcionamento do Parque
Botânico Vale é de terça-feira a domingo, de 08h às 17h.



Parar ou estacionar veículos nas vias de acesso ao Parque (entrada e subida) ou realizar filmagens e
fotografias nestas vias de circulação de veículos.



Fotografar ou filmar dentro da mata (área de restauração ecossistêmica) sem autorização, respeitando
os limites das cercas de madeira.



Subir, colar, pendurar, perfurar ou pregar balões, banners, bandeiras e quaisquer outros objetos em
árvores/ brinquedos/ gramado e demais estruturas do Parque, bem como trazer bicicleta, bancos,
caixotes, tripés para pendurar enfeites e demais estruturas para fotógrafos, vídeomakers e seus clientes.



Vagão do Conhecimento: Fotografias são permitidas apenas na rampa de acesso, respeitando o
acesso de escolas e visitantes do Parque.
OBS: Dentro do espaço somente com autorização.



Ensaios fotográficos e filmagens trajando biquínis, roupas íntimas, lingerie e para homens, ficar sem
camisa.



Fazer ensaios fotográficos e filmagens comerciais sem autorização do Parque Botânico Vale.



Utilizar qualquer tipo de balão/ bola de soprar e trazer animais para o Parque Botânico Vale.



Parquinho infantil: A utilização dos brinquedos é restrita ao uso de crianças com até 12 anos. Fotos e
filmagens com pessoas maiores de 12 anos não é permitido.



Bloqueio parcial ou total dos banheiros (parar e ou dificultar o acesso, com materiais fotográficos,
roupas, maquiagens e cabides). O Parque Botânico Vale não se responsabiliza pelos equipamentos e
objetos deixados no espaço. Não é permitida a troca de roupas na área externa do Parque.



Deixar roupas, maquiagens, equipamentos ou quaisquer pertences para fins de filmagens e fotografias
na área da lanchonete.



Retirar plantas, peixes e dificultar e ou atrapalhar o acesso de visitantes no Jardim Sensorial.



Utilizar os pontos de energia do Parque para recarregar equipamentos eletroeletrônicos. O Parque
Botânico Vale não será responsável por quaisquer problemas que possam acontecer no caso de
descumprimento da norma.

Importante:


Os visitantes e as escolas terão a preferência na visitação ao Parque.



Os danos materiais causados ao Parque, pelo fotógrafo, pelo vídeomaker ou por seus clientes, serão de
responsabilidade única e exclusiva destes.



O Parque Botânico Vale não se responsabilizará por equipamentos, objetos e materiais deixados em
quaisquer dependências do local.

Agradecemos sua atenção e colaboração!

Parque Botânico Vale:
Telefone: (27) 3333-6200

