REGULAMENTO PATINAÇÃO NO GELO
•

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h e
domingos e feriados das 11h às 21h.
•
Para participar, basta adquirir um ingresso na bilheteria do evento.
O valor do ingresso é de:
R$ 40,00 = 30 minutos ou R$ 50,00 = 1 hora, a partir de 05 anos. Para as
crianças de 02 a 04 anos e 11 meses, temos o Iceland Car, um carro
personalizado pilotado por um de nossos monitores, com valor de R$ 30,00
para 12 voltas.
•
A venda de ingressos deverá ser encerrada de forma que o
atendimento do evento seja realizado até o limite do horário de fechamento do
mesmo.
•
Após o participante adquirir seu ingresso na bilheteria, a ordem de
participação no evento será definida através de formação de fila, por ordem de
chegada.
•
O número de participantes é limitado, cabendo aos monitores do evento
informar aos interessados quando o limite for atingido. Melhor termos um
número máximo, que será o mesmo explícito no alvará.
•
É obrigatória a utilização dos equipamentos de segurança (capacete,
cotoveleiras e joelheiras) e de meias.
•
Idade permitida para patinação: a partir de 05 anos para patinação e
de 02 a 04 anos no carro personalizado pilotado pelo monitor.
•

Patins disponíveis do número 28 ao 46.

•
Não é permitido o acesso ao rinque de patinação com nenhum tipo de
alimento e bebida, bem como balas e chicletes.
•
Na área reservada para a colocação dos patins, é permitido somente o
acesso de participantes com ingressos.
•
Após a entrada no rinque de patinação, não é feita devolução do
dinheiro.
•
Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização
posterior, tampouco o repasse dos minutos para outra pessoa.
•

Não é permitido patinar após ter ingerido bebidas alcoólicas.

•
É de exclusiva responsabilidade do participante ou seu
responsável, qualquer acidente que porventura o patinador venha sofrer
antes, durante ou depois em decorrência da participação no evento Pista
de Patinação no Gelo. Esse evento envolve possíveis riscos por se tratar

de brincadeira de aventura. Os patinadores e/ou responsáveis deverão
obrigatoriamente assinar Termo de Responsabilidade antes de entrar na
pista.
•
Os monitores são para apoio de todos os patinadores e não estão
autorizados a permanecer com um único patinador de forma exclusiva. Cada
instrutor está devidamente treinado para oferecer 1 (uma) volta com cada
participante como forma de treinamento.
•
Os monitores não serão responsáveis pela guarda das crianças. Os
pais ou responsáveis deverão permanecer próximo ao evento aguardando a
saída das crianças
•
Os monitores não estão autorizados a levar crianças ao banheiro e
guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume. Os objetos de todos os
clientes devem ser guardados no armário dos mesmos, ficando a chave sob a
responsabilidade de cada cliente.

DICAS DE SEGURANÇA
- Ao cair feche as mãos, levante os braços e aguardem a ajuda dos
instrutores. Não tente se levantar sozinho;
- O sentido da pista é único, anti-horário. É proibido patinar em sentido
oposto;
Importante:
As instruções descritas acima e todas outras fornecidas pelos monitores
devem ser rigorosamente seguidas. O não cumprimento das mesmas impedirá
a permanência na atividade.

