REGULAMENTO
VALORES:
Após

R$
para
minutos
minutos: R$1,00 cada minuto adicional

QUEM PODE PULAR?
·Não é permi do u lizar o parque sob a inﬂuência de álcool ou drogas;
·Gestantes ou pessoas com problemas de saúde, u lizando gesso ou próteses
em membros superiores ou inferiores não é permi do;
·Crianças até 5 anos de idade devem estar acompanhadas de um adulto responsável;não pagante.
anos.
·Indicado para criançasde
atéaté1212anos.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
·Ao pular respeite seus limites;
·Não é permi do deitar nas áreas do parque;
·Saia da área do parque se precisar descansar;
·Não é permi do brincadeiras grosseiras de qualquer po como empurrar, lutar, correr, etc;
·Não é permi do tocar, escalar, apoiar-se ou pendurar-se nas proteções de molas ou redes
dentro da área do parque, sempre que pular, aterrisse nos dois pés;
·Nunca pule ou aterrisse nas proteções, nunca aterrisse de cabeça;
·Em caso de queda, tente rolar trazendo os braços, pernas e cabeça junto ao corpo;
·Mantenha o controle do seu corpo a todo momento.
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E OBJETOS
·Não são permi das ﬁvelas de cinto, joias, chaveiros ou objetos pon agudos durante o uso do parque;
·Celulares, câmeras e outros objetos ou equipamentos podem ser usados sob a responsabilidade do usuário;
·Não nos responsabilizamos por danos ou perdas;
·Não é permi do beber ou comer dentro do parque.
ATENÇÃO À
ASS REGRAS
·Só é permi do a u lização do parque após a assinatura do termo de responsabilidade;
·Sempre obedeça às regras estabelecidas e À
asSorientações dos monitores;
·Brincar no parque pode ser uma a vidade perigosa, conﬁra o regulamento;
Confira
atençãoadequadamente.
o regulamento para uma
diversão
segura;
·U
liza com
o parque
O uso
indevido
poderá provocar acidentes;
APAGUE
ULTIMA FRASE
·AntesESSA
de ingressar
no parque assine o termo de responsabilidade.

DÚVIDAS, INFORMAÇÕES OU SUGESTÕES:

diversão

www.safaridiversao.com.br
@safaridiversao
/safaridiversao

