
REGULAMENTO ÁREA BABY 

 

1. Horários e datas de funcionamento: De 01 a 24.06. 

Segunda a quinta-feira das 12h às 20h, sexta 12h às 

21h, sábado 10h às 22h e domingos e feriados 12h às 

20h. 

2. Idade indicada: crianças com até 3 (três) anos. 

3. Tempo máximo de permanência na atração: 15 

(quinze) minutos. 

4. É necessária a comprar de um ingresso na bilheteria 

do evento ou no site www.ticketfacil.com.br 

5. Valores: 10,00 (dez reais). Preço único promocional. 

6. O pagamento pode ser realizado em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. Não 

aceitamos cheques. Aceitamos todas as bandeiras. 

7. Combo família Evento completo - 1 ingresso duplo Trenzinho (adulto + criança de até 

12 anos) + 1 ingresso Área Baby + 1 ingresso Arena Radical + 1 foto 10x15 = 39,00 

(trinta e nove reais) de segunda a quinta-feira e 49,00 (quarenta e nove reais) de sexta a 

domingo. Vendas no local ou pelo site: www.ticketfacil.com.br 

8. Número máximo de crianças simultaneamente no espaço: 6 (seis). 

9. As crianças serão atendidas por ordem de chegada e as vagas estão sujeitas a lotação. 

10. Não será permitida a entrada de participantes portando alimentos, bebidas, mascando 

chicletes ou balas. 

11. Não será permitida a guarda de pertences dos participantes na área do evento, não nos 

responsabilizando pelos mesmos. 

12. Para esta atração é obrigatório o acompanhamento de um responsável maior de 18 

(dezoito) anos. 

13. É proibido saltar, pular ou se pendurar no cenário, pois há risco de acidentes. 

14. É proibido retirar qualquer item do cenário. Danos por mau uso serão de 

responsabilidade do responsável. 

15. Crianças e responsáveis devem retirar seus sapatos para acessar o local.  

16. Os promotores não estão autorizados a pegar as crianças no colo ou levar ao banheiro. 

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. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como as dos 

nossos promotores para garantir uma diversão segura. 

19. Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do e-mail: 

ludi@ludientretenimento.com. 
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