NORMAS DE USO DO CAMPUS DO MAST
EM COMEMORAÇÕES E PIQUENIQUES
ESPAÇO
Compreendem-se como Campus do MAST, os jardins do Museu e o espaço aberto situado em torno
do prédio histórico e dos pavilhões astronômicos: das lunetas equatoriais de 21 cm e 32 cm, do
círculo meridiano de Gautier e das lunetas meridianas Zenithal, Askânia e Bamberg.

MUSEU

PAVILHÃO ZENITAL

PAVILHÃO GAUTIER

PAVILHÃO ASKÂNIA

PAVILHÃO EQUATORIAL 32

PAVILHÃO DO FOTOHELIÓGRAFO

PAVILHÃO EQUATORIAL 21

PAVILHÃO BAMBERG

ATIVIDADES
É permitida a utilização dos espaços externos do Campus para a realização das seguintes atividades:
»

Ações educativas e culturais, desde que coordenadas pelo pessoal interno do MAST;

»

Tomadas de fotograﬁas e ﬁlmagens, de acordo com as normas vigentes;

»

Piqueniques, comemorações diversas como aniversários, casamentos, entre outros, de
acordo com as normas estabelecidas neste documento.

Todas as atividades devem ser previamente agendadas com o Núcleo de Público do MAST e
obedecer as normas vigentes.

NORMAS
Para a realização de comemorações e piqueniques no campus do MAST, devem-se seguir as
seguintes normas:
»

Serão permitidos apenas aos sábados, domingos e feriados;

»

Os piqueniques só poderão ser realizados no gramado ao redor dos Pavilhões Astronômicos,
não sendo permitido utilizar outro local ou o gramado localizado na frente do prédio sede.

»

O local destinado a piquenique não poderá ser ornamentado, por exemplo, com bolas de gás,
faixa, bandeirinhas decorativas, etc;

»

Outras comemorações, como aniversários e casamentos, só poderão ser realizados na Tenda de
Lanches, localizada no estacionamento atrás do museu, ﬁcando vedada a realização em outros
espaços;

»

A Tenda de Lanche, destinada às comemorações, poderá ser ornamentada, por exemplo, com
bola de gás, faixa, bandeirinhas decorativas, etc. A decoração utilizada deverá ser informada por
e-mail antes do evento e ao ﬁnal, todo material deverá ser retirado pelos organizadores.

»

O museu dispõe de 8 mesas e 22 cadeiras na Tenda de Lanche, destinada às comemorações, que
poderão ser utilizadas pelos organizadores, mas não devem ser removidas do local.

»

Haverá um limite de cinquenta (50) pessoas participantes por evento;

»

Será autorizado utilizar o estacionamento do museu apenas o veículo do organizador, que
deverá informar previamente o nome do condutor, nº CNH, modelo e a placa do veículo.

»

Será permitido trazer salgados, doces e guloseimas, porém não será permitida a utilização de
qualquer objeto para aquecimento de alimentos, que produza fogo ou faísca, como fogareiros,
fornos, churrasqueiras, etc;

»

Será permitido trazer isopor e gelo para refrigeração das bebidas;

»

Os organizadores deverão deixar o local limpo e arrumado.

»

Não será permitido colar objetos da decoração nas paredes do museu;

»

Não será possível locação de carrocinhas de pipoca, algodão doce, brinquedos, etc.

»

Não será possível utilizar as ligações elétricas do Campus;

»

Não será permitido usar equipamento de som (DJ´s, música ao vivo, karaokê e shows);

»

Os organizadores do evento deverão respeitar as orientações de visitação e os horários de
funcionamento da instituição, devendo encerrar suas atividades até quinze minutos antes do
fechamento do Museu;

»

O Museu não dispõe, geladeira, forno, freezer, chapa de fritura ou outros equipamentos para
empréstimo;

»

Não é possível trazer equipes de animação / animador de festa (como palhaços, mágicos etc.);

»

O museu não dispõe de guarda-volumes;

»

O museu não possui local para a lavagem de louça;

»

O recolhimento do lixo do evento será de responsabilidade dos organizadores;

»

Não é permitido o consumo de bebida alcoólica, aluguel de brinquedos, comércio de produtos,
trazer animais de estimação, exceto cão guia, cobrar ingresso e fazer propaganda de qualquer
marca ou produto;

»

Não é possível fazer uso de mangueiras ou de piscinas;

»

Os banheiros do museu ﬁcam liberados para uso dos convidados;

»

Nenhum evento externo poderá ocorrer nos espaços internos do Museu, sem prévia autorização
da Direção do MAST.

»

Não será permitido jogar bola, andar de bicicleta, nem subir nas árvores;

»

Não reservamos senhas de atividades para convidados das comemorações agendadas;

»

Para pequenos lanches no gramado ao redor dos Pavilhões Astronômicos ou na Tenda de
Lanches, não há necessidade de agendamento, basta chegar cedo e zelar pela ordem e limpeza
do local. Exceto nas datas em que a Tenda de Lanches esteja reservada para festas.

»

O MAST não se responsabiliza por qualquer acidente que por ventura possa acontecer com os
organizadores do evento e com pessoas convidadas.

»

O responsável declara ter lido e concordado com as normas acima e assume os riscos por
eventuais acidentes que ocorram durante a festa.

ONDE ESTAMOS
Rua General Bruce, 586
Bairro Imperial de São Cristóvão
O MAST está localizado no bairro de São
Cristóvão, entre a Feira de Tradições
Nordestinas e o Estádio de São Januário.
O acesso ao museu pode ser feito através de
várias vias principais da região, como:
Avenida Brasil, Radial Oeste, Linha Vermelha
e Rua São Luís Gonzaga.
O Museu não possui estacionamento. Para
quem vem de carro, as melhores opções são
estacionar na Feira de Tradições Nordestinas
ou nas ruas General Bruce e Leonor Porto.

CONTATO
(21) 3514-5229
atendimento@mast.br
http://www.mast.br/museu/
Participe das nossas redes sociais e use as
hashtags #ToNoMAST, #VemProMAST e
#museuDeAstronomia.

