Notas Importantes e Recomendações Especiais
Participantes da Dark Sky Party 2018
*AMBIENTE E SEGURANÇA - Mantenha por favor o local limpo e seguro, existem vários caixotes do lixo espalhados pelo recinto, é expressamente proibido atirar cigarros para o chão ou fazer
lume. Seja amigo do ambiente!

*ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO CONDICIONADA - A 2km da entrada da Dark Sky
Party o trânsito automóvel estará condicionado e interdito a todas as viaturas que não pertençam à
organização, pelo que todos os carros terão de ficar parqueados no estacionamento criado para o
efeito, na pista de aterragem do Campinho, Monte dos Palaios. O local estará identificado e com segurança da Prossegur em permanência. Respeite todas as regras de segurança e todas as indicações
dadas pela Organização e Staff.

*TRANSPORTE ASSEGURADO - ESTACIONAMENTO PARA O LOCAL DO EVENTO A partir do estacionamento na pista de aterragem do Campinho, em frente à entrada do Monte dos
Palaios, estará disponível um Shuttle do Dark Sky que assegurará gratuitamente a ligação permanente de todos os participantes desde o estacionamento até ao local do evento, a cerca de 2,2km de
distância. O Shuttle estará a circular assegurando as ligações de ambos os lados, ida e volta, entre as
15h e as 2h45 da manhã. Atenção que a última viagem do recinto para o estacionamento será feita
às 2h45. Após esta hora, a organização já não se responsabiliza por qualquer pessoa que permaneça
no local, pelo que o regresso terá de ser feito a pé, visto que a estrada continuará interdita ao trânsito.

*UTILIZAÇÃO DE DRONES NO RECINTO- Apenas os drones da organização estarão autorizados a fazer voos específicos sobre o local do evento sempre que assim se justifique. Estes estarão
coordenados pela equipa destacada para o efeito e estão autorizados pelas respectivas entidades que
regulam o espaço aéreo português. Por questão de segurança e de controlo de voo, não poderão
existir outros drones a sobrevoar o recinto nos dias do evento, sem a autorização expressa da organização.

*UTILIZAÇÃO DE LUZES NO LOCAL, CONDICIONADA - Dadas as características particulares necessárias para uma experiência de observação única, agradável e profunda, é importante que
tenha muita atenção à utilização da luz no local. Qualquer luz por pequena que pareça - especialmente de lanternas e ecrãs com luz intensa - podem causar grandes perturbações no decorrer das observações, assim e em especial a partir das 22h30 de ambos os dias, pedimos a todos que reduzam a
intensidade de qualquer fonte de luz, especialmente de telemóveis e a restrinjam ao uso estritamente
necessário.
A visão humana passa por um processo de adaptação à obscuridade que demora cerca de 20 a 30
minutos e não pode ser interrompido por nenhuma luz forte, a partir desta altura, verá que tem capacidade para distinguir o suficiente à sua volta para circular em segurança e consecutivamente distinguir perfeitamente a Via Láctea no céu. Qualquer fonte de luz deve ser apontada restritamente para

o chão. Sugerimos que descarreguem uma das seguintes aplicações gratuitas, disponíveis para
Android e iOS, que permitem alterar para luz vermelha o ecrã do seu telemóvel. Assim, use apenas
o telemóvel com esta luz vermelha, e com a intensidade moderada. As aplicações podem ser descarregadas directamente nos links abaixo ou através do QR-Code criado para o efeito. Se não tiver QRReader poderá primeiramente descarregar gratuitamente esta aplicação no link abaixo. Ajude-nos a
fazer deste evento um sucesso bem estrelado, em segurança e respeitando o ambiente!

QR Code Reader Android: https://goo.gl/SdP1bC

QR Code Reader iPhone: https://goo.gl/yAJer2

—————————————————————————————————
iOS - iPhone
Red Light (Ecrã Vermelho) – Gratuita: https://goo.gl/4suGdg

Android
jLight - LED & LCD Tela Lanterna Grátis (Flash light Free):
https://goo.gl/NkNGby

