REGULAMENTO FAZENDINHA
DURAÇÃO E VALOR: São cobrados R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pelo período de
30 (trinta) minutos de permanência, e ainda R$ 1,00 a cada minuto extra, excedente.
O período máximo de permanência é de 1 hora.
É de total responsabilidade dos pais ou responsáveis que verifiquem o horário de
entrada e controle o tempo de permanência da criança na fazendinha.

LOTAÇÃO MÁXIMA: 10 Crianças ao mesmo tempo.
INDICAÇÃO: Para crianças de 4 a 12 anos, e de acordo com sua estrutura física;
Alguns usuários por serem maiores fisicamente, poderão eventualmente, não caber
nos brinquedos.
As atividades deverão ser acessadas pelas crianças sem seus calçados, que deverão
ser retirados na entrada e entregues aos responsáveis.
Os balancinhos, "Tourinho e Cavalinho" são recomendados para crianças até 06 (seis)
anos ou 35 kg.
O maior de 18 anos responsável pela criança de até 4 anos, terá obrigatoriedade da
entrada e deverá acompanha-lo durante todo período de permanecia, que será
gratuita para o adulto.
Atividade com riscos de Tombos e quedas, inerente as brincadeiras, por isso os
responsáveis devem avaliar os riscos de acidentes antes de permitir a participação da
criança.

BRINQUEDOS: não são indicados para pessoas com gesso e/ou prótese, problemas
respiratórios, epilepsia, portadores de cardiopatias, deficiência física e/ou mental.

CONDIÇÃO DE USO: Não é permitida a entrada de crianças e responsáveis sem
camisa, usando sapatos, consumindo bebidas e/ou alimentos (inclusive balas e
chicletes), portando brinquedos e/ou sacolas.

REGRA: Os pais ou responsáveis maiores de 18 anos devem aguardar suas crianças
no evento, e estarem atentos a sua saída.
Os monitores não estão autorizados a sair da área de evento, nem para levar crianças
ao banheiro.
Ao sair do evento, só será permitido retornar mediante a compra de um novo cupom.
A Fazendinha não se responsabiliza pela perda de qualquer objeto.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda a sábado das 13h as 21h e
domingo e feriado das 11h as 20h.
A gerência reserva-se no direito de solicitar a retirada de adultos e crianças que não
estejam utilizando adequadamente os brinquedos.
Os pais deverão permanecer no local e monitorar seus filhos para que não saiam
do evento.

