
REGULAMENTO -  ESTÚDIO  

 

1) Horários e datas de funcionamento do Estúdio: De 

09/08/2018 a 04/09/2018. Seg a Sex 14h às 22h | Sáb 10h 
às 22h | Dom e Fer 11h às 20h  

2) É proibido fazer fotos com celulares pessoais, a não ser 
o cliente que adquirir o ingresso para este fim. O acesso ao 
Estúdio é exclusivo para o cliente que adquirir um dos produtos 
disponíveis. 

3)   Os valores para esta atração, por item, seguirão a 
tabela de preços abaixo. Compras disponíveis no local e pelo 

site: www.ticketfacil.com.br. O pagamento pode ser realizado 
em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. Não aceitamos 

cheques. Aceitamos todas as bandeiras. 
4) Foto impressa 10 X 15 cm – R$ 15,00 (quinze reais); 
5) Foto impressa 15 X 21 cm – R$ 20,00 (vinte reais); 
6) Cópia da mesma foto – R$ 10,00 (dez reais); 
7) Foto com celular – R$ 10,00 (dez reais). O cliente terá um tempo máximo de 5 (cinco) 

minutos para a foto. 
8) Book com 12 (doze) fotos impressas 15 X 21 cm + link para baixar as fotos enviado via e-

mail: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Fotos produzidas com as fantasias dos 
personagens e no cenário do Parque. Sessões com duração de até 30 (trinta) minutos a 
sessão. Consulte agenda com datas e horários no local do evento;  

9)  Minibook com 08 (oito) fotos no total, com direito a escolher 05 (cinco) para impressão (link 
com as 8 fotos será enviado por e-mail): R$ 80,00 (oitenta reais). Fotos impressas no 
Estúdio, com duração de até 15 (quinze) minutos a sessão. Consulte agenda com datas e 
horários no local do evento.  

10) As fantasias só podem ser manipuladas pela promotoria. O uso indevido pelos participantes 
acarretará responsabilidade sobre os danos causados. 

11)  As fantasias serão disponibilizadas em 03 (três) tamanhos diferentes: Bebês a partir de 6 a 

11 meses, crianças de 1 a 2 anos, e de 3 a 5 anos, ficando disponível para escolha 05 

personagens diferentes: Galinha Pintadinha, Pintinho Amarelinho, Dona Baratinha, Galo 

Carijó e Borboletinha. A disponibilidade é de acordo com o estoque no momento. 

12)  Para cada sessão a criança terá direito a escolher 01 (uma) fantasia, sendo necessário 

retornar à fila para uma próxima sessão com outro modelo de fantasia.  

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 
responsabilizando pelos mesmos. 

15)  O tempo máximo pra a produção da fotografia é de 03 (três) minutos após a criança estar 
em posição para ser fotografada. 

16)  É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como as dos 
nossos promotores para garantir uma diversão segura. 

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) Para registrar seu contato e opinião, enviar e-mail para: ludi@ludientretenimento.com. 

http://www.ticketfacil.com.br/

