SábAdO 1º/12/2018 - ás 17:30h

OrIeNtAçõeS GeRaIs
SoBrE o AcEsSo aO ZoOlógIcO e ReCePção
1. A recepção dos participantes terá início as 17h com acesso somente pelo Portão 2
do Zoo - Avenida Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda (localizado em frente à entrada do
Parque CIENTEC);
2. A abertura ocorrerá às 18h - programe-se para chegar com pelo menos 30 minutos
de antecedência;
3. O Estacionamento será interno no Parque Zoológico e GRATUITO para TODOS os
participantes da experiência Sunset Zoo Party que chegarem com veículos para o
evento, sendo possível estacionar próximo ao Local da Saída do Passeio - Auditório..
Após o Estacionamento pelo Portão 2 (Administração do Zoo) todos os participantes
serão recepcionados no Auditório onde apresentarão o "Seu Comprovante de Compra
do Ingresso" e receberão as Pulseiras de Participação (identificadas e "coloridas" do
evento) ; Camiseta Exclusiva SZP:: Bichos do Brasil (somente para os Participantes
que realizaram a compra adicional través do "carrinho de compras" pelo site de
inscrição Ticket Agora); TODOS ganham um presente especial e inesquecível - 1
Voucher Museu Catavento / Sunset Zoo Party;
3.1_Na recepção o voucher do participante será trocado por um ingresso ao Zoo com
código de barras para acesso apenas por essa portaria. ATENÇÃO: é imprescindível
apresentar o voucher (impresso ou pelo celular) para ter acesso ao evento;

3.2_Para quem vier com VEÍCULO PRÓPRIO, o estacionamento será dentro do próprio
zoológico (gratuito), acesso pelo Portão 2. Para quem vier de UBER/TAXI, o
desembarque deve ser feito no Portão 2 . O mesmo vale para quem vier de
TRANSPORTE PÚBLICO. Neste caso, seguem nossas sugestões de linhas:
4. Dica de Mobilidade Urbana - Vá de Metrô: Outro Dica legal do Sunset Zoo Party é
chegar pela Ponte Orca - Metrô até a Estação Jabaquara, localize a Plataforma A e
adquira na Bilheteria do Zoo (Metrô Jabaquara) neste mesmo local o Acesso de Bus
customizado que leva você até a próprio Portão 2 - Horário até 17:30 e valor R$ 3,00. (
somente ida - não terá volta)

Ponte Orca
Do Metrô São Judas e Saúde: 4742-10 Jd. Clímax ou 475R-10 Jd. São Savério
Do Metrô Santos/Imigrantes ou do Terminal Parque D. Pedro II : 4491-10 – Zoológico
- Não utilizar os micro-ônibus com integração ao Terminal Metropolitano da EMTU
(Terminal Jabaquara do Metrô), pois o ingresso ao parque é integrado ao do transporte.
5. Segue link para mais informações sobre como
http://www.zoologico.com.br/visitas-e-ingressos/como-chegar/

chegar

ao

Zoo:

6. Depois do acesso pelo Portão 2, os participantes serão direcionados ao Anfiteatro
do Zoológico, onde serão recepcionados, retirarão os materiais do evento e onde
também ocorrerá a abertura oficial.

SoBrE o PaSsEiO MoNiToRaDo e AtIvIdAdE CuLtUrAl
1. Recomenda-se o uso de roupas e calçados confortáveis e de repelente durante a
atividade;
2. Recomenda-se que os participantes façam uma refeição leve antes do passeio (as
lanchonetes do parque estarão fechadas e a área de alimentação do evento ficará
restrita ao local da festa prevista para o final da atividade - por volta das 20h);

3. Traga sua garrafa de água ( o Parque possui bebedouros localizados ao longo do
Passeio onde sua garrafinha poderá ser reabastecida);
4. Em caso de chuva fraca a atividade será mantida - trazer capa de chuva ou
guarda-chuva nestas condições;
5. Os celulares deverão ser mantidos no modo silencioso durante o passeio
monitorado e atividade cultural.

TeMaS GeRaIs
1. Não haverá venda de ingressos no local;
2. Durante a festa, as opções de alimentação são pagas;
3. Horário máximo de permanência no evento (festa): 22h30.
4. Fotógrafos credenciados e especializados do Sunset Zoo Party da organização e
Parque Zoológico estarão participando da experiência e poderão clicar os seus
melhores ângulos. É importante que a participação do evento automaticamente terá a
confirmação de todos do uso das imagens pelos participantes bem como a cobertura
do evento pela organização e a imprensa especializada.

