
 
 

R E G U L A M E N T O 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Segunda a sábado - das 10h às 22h. 
Domingo e feriado - das 12h às 20h. 
 
VALOR DO INGRESSO 
R$ 20,00 de 1 a 15 min de permanência + R$ 1,00 para cada min adicional. 
 
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 Permitido para crianças de até 12 anos ou com altura máxima de até 1,35m. 

 Crianças menores de 4 anos ou 1m e pessoas com deficiência física, mental ou 
intelectual, devem ser acompanhadas por um adulto responsável durante todo o 
período de permanência na atividade.  

 O responsável somente poderá acompanhar a criança na área interna ao redor das 
atividades e por questões de segurança, não será permitido que participe 
brincando, nem que suba nos brinquedos. 

 Pessoas com deficiência física, mental ou intelectual, devem respeitar a altura 
máxima de 1,35m e pessoas com deficiência física, também devem respeitar a 
idade máxima de até 12 anos. 

 Os responsáveis não devem se ausentar dos arredores do evento enquanto a 
criança estiver brincando. 

 Atividade com risco de tombos e quedas inerentes às brincadeiras, portanto, os 
responsáveis devem avaliar o risco de acidentes antes de permitir a participação da 
criança. 

 
NÃO PERMITIDO 
• Sapatos de qualquer tipo. 
• Alimentos, bebidas, balas, chicletes ou sorvetes. 
• Pessoas utilizando gesso ou próteses em membros inferiores e/ou superiores. 

 
NÃO RECOMENDADO 
• Gestantes, portadores de labirintite, epilepsia, cardiopatias, displasia articular e 

fobias específicas. 
 
REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

• É necessário o cadastro antes da entrada. 
• Os monitores não estão autorizados a guardar nenhum volume ou objetos 

pessoais. 
• Os monitores não são autorizados a levar as crianças ao banheiro. 
• É de exclusiva responsabilidade do usuário qualquer acidente que, porventura, 

venha a sofrer durante sua participação na atração, por descumprimento das 
orientações de segurança do evento. 



• Ingresso individual e intransferível e não é permitido guardar créditos de minutos 
para utilização posterior e nem o repasse para outra pessoa. 

• Os usuários do evento são responsáveis por promover a contagem do tempo de 
permanência no evento, bem como a retirada de suas crianças quando ao término 
da atividade. 

• A venda de ingressos será encerrada de forma que o atendimento do evento seja 
realizado até o limite do horário de seu fechamento. 

• Todos os participantes cedem ao Shopping e ao Evento, a título gratuito e livre de 
qualquer ônus ou encargo, a utilização da sua imagem e nome, e quaisquer direitos 
sobre as imagens que venham a ser registradas durante a realização do evento, 
para fotos, arquivos em meios digitais ou não, digitalizados ou não, a critério dos 
organizadores do evento. 

• Os monitores se reservam o direito de adotar as medidas que se façam 
necessárias para atender ao melhor funcionamento das atividades do evento, 
visando a maior comodidade e segurança dos usuários. 

• O Shopping e o Evento não se responsabilizam por objetos perdidos ou danificados 
nos espaços do evento, nem nas sapateiras disponibilizadas para os usuários. 

• A perda do cartão magnético de entrada acarretará em multa no valor de R$ 50,00. 
• Dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios podem ser transmitidos pelo telefone 

(19) 3371-6070, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 


