COMO FUNCIONA
(Idade Recomendada Até 12 Anos)
✅ 1 Faça seu cadastro no balcão e retire seu comprovante de entrada.
✅ 2 Remova seus sapatos antes de entrar no brinquedo.
✅ 3 Hora de sair dirija-se ao balcão de pagamento.

REGULAMENTO
(Para que a diversão seja completa solicitamos atenção as nossas normas de uso).

✅ 1 O ingresso é individual e intransferível.

✅ 2 Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhada pelo adulto responsável.

✅ 3 Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento ou bebida, tão pouco
balas e chicletes.

✅ 4 Exija cadastro na entrada e emissão de seu ticket de compra.

✅ 5 As monitoras não estão autorizadas a guardar objetos pessoais ou qualquer outro
volume, nem levar as crianças ao banheiro.

✅ 6 É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que, porventura
venham a sofrer durante a participação na atração.

✅ 7 A cobrança e realizada pelo valor do minuto, considerando o valor mínimo de R$ 20,00
por participante.

✅ 8 Horário de funcionamento: segunda a sábado 10:00 às 22:00 hrs, é domingo 10:00 às 21
hrs.

✅ 9 Não há possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior, nem
repassar para outras pessoas.

✅ 10 A venda de ingressos deve ser encerrada de forma que o atendimento do evento seja
realizado até o limite do horário de funcionamento do mesmo.

✅ 11 Os pais ou responsáveis são obrigados a promover a retirada de seus filhos ou menores
quando ao término da atração.

✅ 12 O shopping é o Espaço Kids não se responsabiliza por objetos deixados no interior do
evento.

✅ 13 Não é permitido entrar de calçados disponibilizamos de sapateiras porém não nos
responsabilizamos pelos sapatos deixados na sapateira.

✅ 14 Dúvida, reclamação, sugestão entre em contato por e-mail: aeroplay3@gmail.com
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