REGULAMENTO - TRENZINHO
1)
O tempo estimado para cada percurso é de 15 minutos.
2)
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
3)
Valores dos ingressos:
3.1. Segunda a quinta-feira: Entrada inteira: 40,00 (quarenta
reais) (inclui 1 criança de 5 a 12 anos + 1 responsável maior de
18 anos). Adulto adicional: 20,00 (vinte reais). Meia-entrada:
20,00 (vinte reais). Entrada promocional: 20,00 (vinte reais)
(inclui 1 criança de até 4 anos ou portadora de necessidades
especiais + 1 responsável).
3.2. Sexta a domingo: Entrada inteira: 50,00 (cinquenta reais) (inclui 1 criança de 5 a 12 anos + 1
responsável maior de 18 anos). Adulto adicional: 25,00 (vinte e cinco reais). Meia-entrada: 25,00
(vinte e cinco reais). Entrada promocional: 25,00 (vinte e cinco reais) (inclui 1 criança de até 4 anos
ou portadora de necessidades especiais + 1 responsável).
3.3. Combo família Trenzinho: A partir da segunda criança de 5 a 12 anos, o acompanhante não
paga.
3.4. COMBO FAMÍLIA TRENZINHO (2 crianças de 05 até 12 anos + 1 adulto), o ingresso Combo
Família permite acesso a uma vez na atração. Seg a Qui, Meia R$ 20,00 e Inteira R$ 40,00. Sex a
Dom, Meia R$ 25,00 e Inteira R$ 50,00.
4) O pagamento pode ser realizado em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. Não aceitamos
cheques. Aceitamos todas as bandeiras.
5) A atração é livre para todas as idades mediante pagamento.
6) Compras de ingressos antecipados no site: www.ticketfacil.com.br
7) Para crianças de até 4 anos de idade e com necessidades especiais, é obrigatória a presença de
um acompanhante maior de 18 anos, que não pagará pelo seu próprio bilhete. Para crianças a
partir de 5 anos de idade é opcional a presença de um acompanhante maior de 18 anos, que
deverá pagar pelo seu próprio bilhete.
8)
O ingresso é intransferível.
9)
Não fazemos devolução após a compra do bilhete.
10) É obrigatório o uso do cinto de segurança.
11) As portas dos vagões devem ser manuseadas apenas pelos promotores do evento.
12) É proibido ficar de pé durante o percurso.
13) É proibido colocar a cabeça ou braços para fora do trenzinho durante o percurso.
14) É proibido abrir as portas dos vagões mesmo quando o trenzinho estiver parado. A abertura
de portas só será permitida pela nossa promotoria.
15) Não será permitida a entrada de participantes portando alimentos, bebidas, mascando
chicletes ou balas.
16) Não será permitida a guarda de pertences dos participantes na área do evento, não nos
responsabilizando pelos mesmos.
17) É proibida a manipulação da parte de carenagem e ferragens do trenzinho, bem como a
condução sem autorização.
18) É proibida a entrada com comidas, bebidas e objetos pontiagudos.
19) É de responsabilidade do participante acidentes ocorridos por descumprimento das
orientações de segurança do shopping contidas neste regulamento e/ou informadas durante o
evento.
20) É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como as dos nossos
promotores para garantir uma diversão segura.
21) Capacidade para cada vagão: 2 adultos e 2 crianças = 4 pessoas. Para o vagão da frente: 1
condutor + 2 pessoas (adulto ou criança).
22) Para registrar seu contato e opinião, enviar e-mail para: ludi@ludientretenimento.com.

