
 
REGRAS PARA O FESTIVAL DE BALÕES SEM FOGO DA CASA CONARTE 

Prezados Amigos e Associados. 

  Venho através desse documento, informar a todos as regras e deveres para participar do festival de 
balões sem fogo e 100% biodegradável da Casa Conarte, que será Realizado nas Terras de São 
Sebastião – Largo de São Sebastiao - Itaboraí – Rio de Janeiro – RJ, na data de 24/10/2021, as 06:00 
horas. (dependendo das condições climáticas da região). 

Tamanhos de Balões:  

De 5 Metros até 12 Metros e Coloridos. 

Tema: Livre. (obs: É Proibido qualquer ofensa ou descriminação nos temas) 

Público: Livre. 

Segurança no evento: É obrigatório o uso de máscara de proteção individual e álcool gel.  
(obs: caso tenha algum sintoma 14 dias antes do evento, aconselhamos não vir, será chegado à sua 
temperatura na entrada do evento). 

Entrada: Será cobrado um valor de R$ 3,00 reais e 1 Kg de Alimento não perecível na entrada do evento e um valor 
de estacionamento de R$ 2,00 reais. (obrigatório)  

Pagamento da Inscrição no local no valor de R$ 10,00 (Reais) por cada Balões ou Turma. 

SERÁ DE USO OBRIGATÓRIO O SISTEMA DE TOMBAMENTO NOS BALÕES COM DURAÇÃO MAXIMA DE VOO 
DE 01: 00 HORA. (VERIFICAÇÃO NO LOCAL). 

Resgate: tenha cuidado, vamos ter apoio das forças de Segurança no local, para reprimir e responsabilizar qualquer 
desvio de conduta dentro ou fora do evento. 

SÃO PROIBIDOS BALÕES COM FOGO OU FOGOS NO LOCAL. 

E PROIBIDO QUALQUER FOGOS DE ARTIFICIO NO LOCAL OU REGIÃO. 

E PROIBIDOS COLOCAR TAMPÃO NA BOCA DE QUALQUER BALÃO. 

Medidas e tamanhos de moldes para o evento: 

Truf, barrica, modelado, careca, golfier e lapidado  

Até 12 metros de altura e todos coloridos. (obs: os balões não devem ficar o dia todo no ar) 

Medidas e tamanhos de moldes para o evento: 

Pião, bagda, pingolbad, estrela e recort. 

Até 12 metros de altura e todos coloridos. (obs: os balões não devem ficar o dia todo no ar) 

Balões de plástico: (Regras e Deveres) 

Tamanho máximo do balão solar: 

até 10 metros e seu balão deve conter o peso ou dispositivo para que ele desça e não fique o dia inteiro no alto ou 
pegue altura. (usar o dispositivo de tombamento ou abertura de janelas). (obrigatório). 

 

 


