REGULAMENTO NAVIO PIRATA
Horário de funcionamento:
De segunda-feira a sexta-feira 14h às 22h (Última entrada 21h40).
Sábados das 12h às 22h (Última entrada 21h40).
Domingos e Feriado das 12h às 20h (Última entrada 19h40).
Idade recomendada: a partir de 5 anos. Menores de 5 anos não pagam e devem estar acompanhados de um adulto pagante.
Valor do ingresso: R$ 20,00 (R$ 15,00 de entrada + R$ 5,00 do KIT Pirata).
KIT Pirata contém: 01 tapa olho e 01 bandana.
Forma de pagamento: Dinheiro, Cartão de Débito e Crédito.
Tempo de Permanência: 20 minutos. A partir desse tempo será cobrado R$ 1,00 o minuto extra.
Período: de 26/01/2019 a 17/03/2019.
Local do evento: Praça de Eventos, Piso L1.
Capacidade máxima: 40 pessoas.
Espaço recordação: Fotos Opcionais 15 cm x 21cm – R$ 15,00 (valor unitário).
Regulamento Geral:
O funcionamento do brinquedo será de acordo com os horários divulgados na bilheteria do evento. Portanto, a venda de ingressos será encerrada de
forma que o atendimento do evento seja realizado até o limite do horário de fechamento do mesmo.
Para ter acesso ao brinquedo, basta efetuar o cadastro e adquirir um ingresso na bilheteria.
A entrada dos participantes será de acordo com a formação de uma fila na entrada do evento, por ordem de chegada.
Os pais ou responsáveis devem permanecer próximos ao local do evento, durante a participação da criança, sendo responsáveis pelos atos por ela
praticados, enquanto permanecer no evento.
Os pais são responsáveis pela retirada de seus filhos do evento, sendo assim é de suma importância a presença dos senhores pais e responsáveis
próximos ao evento, enquanto seus filhos estiverem no evento.
Não é permitida a entrada de crianças desacompanhadas, isto é, sem a presença de um responsável; nem de pessoas visivelmente alcoolizadas ou
sob efeito de drogas; ou com condições precárias de saúde.
Na área reservada do brinquedo só é permitido o acesso de pessoas que adquiriram o ingresso.
A utilização do ingresso deve ser imediata, estando vedada a venda de ingressos antecipados. Ou seja: após a aquisição do ingresso, o participante
deve seguir imediatamente para o acesso de participação na atração, conforme orientação dos monitores.
Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas, inclusive balas ou chicletes.
Não é permitida a entrada no evento com animais.
Após a participação nas atividades a criança que quiser participar novamente deverá se dirigir ao final da fila na entrada do evento.
A desistência do participante após a sua entrada na área reservada não implicará na devolução parcial ou total do valor do ingresso.
Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados que darão as instruções de funcionamento, a segurança, a regras do evento,
entre outros. Os participantes que não aceitarem as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades.
É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que, porventura, este venha a sofrer durante a participação na atração, ao
descumprir as orientações de segurança do brinquedo.
Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume nem a levar as crianças ao banheiro.
As instruções descritas acima e fornecidas pelos monitores devem ser rigorosamente seguidas. O não cumprimento das mesmas impedirá a
permanência na atividade, devendo o participante se retirar do brinquedo, sem direito à devolução do dinheiro do ingresso.
A organizadora do evento CRIAÇÃO CWB se reserva ao direito de adotar as medidas que se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento
do evento, visando a maior comodidade e segurança dos participantes.
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgados e decididos pela CRIAÇÃO CWB.
Este regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo critério da CRIAÇÃO CWB, cabendo a todos os participantes
tomarem conhecimento do regulamento em sua forma mais atual.

