
Regulamento “Aventura na cama de gato, Escorregador Maluco, Flutuando em 
espumas, Balançando na floresta, Barraca assombrada e Oficina de Pizza”  

 

1) Atividades recreativas de acesso gratuito. É obrigatório o cumprimento de todas 
as orientações e regras deste regulamento. Crianças com idade até 10 anos 
poderão participar. Os brinquedos instalados neste evento estão em 
conformidade as recomendações da ABNT NBR 16071: 2012 Playground. 

2) Horários e datas de funcionamento: De 12h às 19h30* de Domingo a Sexta. De 
10h às 21h30* aos Sábados. E de 10h às 21h30* excepcionalmente em 12/Out 
(feriado). (*Horário da última turma). 

3) Aventura na cama de gato: 3.1. Atração composta por um tronco, com a 
brincadeira “cama de gato”, onde a criança precisa atravessar os elásticos 
internos. 3.2. Permitido crianças de até 10 anos. 3.3. Não há a necessidade de 
equipamentos de segurança. 3.4. Permitido até 02 (duas) crianças por vez. 

4) Escorregador Maluco: 4.1. Atração composta de mini escaladinha para chegar 
ao escorregador. 4.2. Permitido crianças de até 8 anos. 4.3. Não há a 
necessidade de equipamentos de segurança.4.5. Permitido até 02 (duas) 
crianças por vez.  

5) Flutuando em espumas: 5.1. Atração composta por um cercado com isotubos 
maciços e coloridos, para a diversão das crianças. 5.2. Permitido crianças de até 
6 anos. 5.3. Não há a necessidade de equipamentos de segurança. 5.4. 
Permitido até 05 (cinco) crianças por vez.  

6) Balançando na Floresta: 6.1. Atração exclusiva para cadeirantes. Balanço 
adaptado. Tempo de participação: livre até o próximo participante.  

7) Barraca assombrada: Atração em fibra, representando uma barraca de 
camping. Idade livre. Permitido até 02 (duas) crianças por vez.  

8) Oficina de Pizza: As crianças vão disputar quem montará primeiro uma pizza 
gigante e seus ingredientes. Fluxo máximo: 8 crianças com idade de até 10 anos. 

9) Muita atenção às atividades que exigem esforço físico que não são 
aconselháveis para quem possui restrições de saúde, tais como: taquicardia, 
arritmia, ou que já tenha feito cirurgia cardíaca. Problemas de hipertensão e/ou 
hipotensão. Problemas neurológicos (epilepsia). Pessoas gestantes. Pessoas 
sob influência de álcool ou drogas. Pessoas que tenham sofrido cirurgias ou 
fraturas recentes, sendo obrigatória a informação ao operador. A participação 
sempre dependerá da avaliação do operador do equipamento.  

10) Os participantes deverão seguir todas as orientações transmitidas pelos 
monitores. É proibido correr, pular, se pendurar ou realizar qualquer outro 
movimento que coloque em risco a sua própria segurança ou dos demais.  

11) O Jovens Titãs é uma atividade recreativa, por isso sua execução está sujeita a 
completa aceitação das regras. Caso, o participante se comporte de maneira 
inapropriada, ameaçando a sua segurança ou dos demais participantes, poderá 
ser solicitado sua retirada da atividade. 

12) A participação no evento será por ordem de chegada. 
13) Não será permitida a entrada de participantes portando alimentos, bebidas, 

mascando chicletes ou balas. 
14) Não será permitida a guarda de pertences dos participantes na área do evento, 

não nos responsabilizamos pelos mesmos. 
15) Todos os participantes do evento cedem ao Shopping ABC e à Ludi 

Entretenimento de forma irretratável e irrevogável e a título gratuito e livre de 
qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua imagem, 
voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham 
a ser registrados durante a realização do evento, para fotos, arquivos em meios 
digitais ou não, digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis 



do evento, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração, direito ou 
compensação, inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a 
qualquer tempo e em qualquer montante, com a utilização e/ou transmissão do 
material fixado, por TV, internet ou qualquer outra mídia, em programas, filmes, 
promoções, divulgação e quaisquer outros usos, em um número ilimitado de 
cópias e em qualquer país do mundo.  

16) É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como 
as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura, ficando o 
participante responsável por acidentes ocorridos devido ao descumprimento 
destas normas. 

17) O promotor é o responsável direto pela atração, ficando ao seu cargo zelar pela 
integridade física e moral de todos os clientes, e a garantia no cumprimento de 
todas as regras, podendo advertir o participante ou solicitar sua retirada caso 
não atendam as regras de uso, e de convivência social.  

18) Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do e-mail:  
marketingshoppingabc.com.br. 


