POLÍTICA DE VISITAÇÃO
1. TEMPERATURA BAIXA NAS CÚPULAS

7. ESTACIONAMENTO GRATUITO

Nas cúpulas, a temperatura interna pode

O Planetário possui estacionamento gratuito

chegar a 18°C, por isso, recomendamos a

para seus visitantes. O local permanece

utilização de agasalhos ao permanecer

aberto enquanto houver programação.

nelas.

2. QUANTO AOS TRAJES

8. FOTOS E VÍDEOS
É permitido fotografar e filmar no Planetário,

Não é permitida a entrada e permanência

desde que seja para uso pessoal. Porém,

em trajes de banho e sem camisa.

durante as sessões de cúpula, é
terminantemente proibido.

3. CÃES-GUIA SÃO BEM-VINDOS NO
PLANETÁRIO

9. ESPAÇO GALILEU

Apenas cães-guia acompanhados de

A praça está disponível para visitação

seus donos poderão circular nos espaços

gratuita do público diariamente, das 9h às

internos e externos. Outros animais não

17h, de acordo com a programação do

poderão entrar no Planetário.

Planetário.

4. TRAGA A CRIANÇADA AO
PLANETÁRIO! MAS ATENÇÃO!

10. ACHADOS E PERDIDOS

É importante ficar atento à circulação das
crianças nos espaços do Planetário. Evite
que elas corram, principalmente nas
rampas. A circulação deverá ser orientada

Objetos encontrados em nossas
dependências ficarão à disposição de seus
donos na recepção do Museu do Universo,
no prazo máximo de 30 dias.

pelos seus responsáveis, professores ou
pelos monitores do Museu.

5. INCENTIVAMOS O USO DE BICICLETAS
O Planetário da Gávea disponibiliza
bicicletário, com 12 vagas, em todos os dias
de visitação. Há, ainda, uma estação do
Bike Rio no Planetário.

6. APARELHOS SONOROS
Não é permitida a utilização de aparelhos
sonoros sem fones de ouvido nas
dependências do Planetário.

IMPORTANTE!
O Planetário se reserva o direito de impedir
o acesso às suas instalações de pessoas
cujo comportamento ponha em risco a
segurança e a conservação do edifício e o
bem-estar dos visitantes. Pessoas com
menos de 12 anos só podem visitar o
Museu acompanhadas por responsável
maior de idade.

