
REGULAMENTO 

 

 

Evento: Roller Street 

Período: 16/03/2017 à 07/04/2017 ( A partir de 15 minutos, acrescenta-se R$ 1,00 a cada minuto) 

Valores: R$ 15,00 para 15 minutos 

Horário de Funcionamento do Evento: Segunda à 6ª feira das 13hs às 22hs/ Sábado das 11hs às 22hs/ Dom. das 14hs às 20hs 

Capacidade máxima: 10 pessoas 

Idade permitida: crianças a partir de 04 anos 

 

Observações: 

  O pagamento deverá ser feito na entrada 

 Os adultos que por ventura queiram acompanhar os maiores de 04 anos, terão custo de ingresso normal. 

 Será fornecido todo o material para a atividade sendo eles: patins nos tamanhos adequados e itens de segurança tais como 

capacete, joelheira, cotoveleira equipamentos. 

 Os participantes não poderão usar materiais próprios. É permitido utilizar apenas os materiais do evento. 

 Não é permitida a entradas com calçados, alimentos, bebidas, sacolas, brinquedos e embrulhos. Dispomos de sapateiras, mas não 

nos responsabilizamos por objetos, calçados, bolsas e quaisquer pertences perdidos no evento. Os monitores não estão autorizados 

a guardar objetos pessoais  ou qualquer outro volume. 

  Não é permitida a entrada de animais no Evento. 

 Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças, desta forma os responsáveis devem permanecer no local do 

Evento durante todo o período de participação da (s) criança (s) na atividade (s). 

 Todas as atividades estão sob coordenação de monitores devidamente treinados. 

 Os participantes que não seguirem as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

 Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro, por motivo de segurança. 

 As atividades e horários descritos acima poderão ser alterados e cancelados sem aviso prévio. 

 Ao entrar no espaço o visitantes autoriza a utilização em caráter gratuito da sua imagem e do menor pelo qual é responsável, para 

a divulgação em mídia para divulgação do evento. 

 Para uma boa diversão, siga o regulamento e as instruções de nossa equipe. 

 

 

DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES COM OS CLÁSSICOS PATINS ROLLER 


