
¤ Período do evento: 07 de janeiro a 31 de março; 
¤ Horário: domingo a quinta, 12h às 20h; sexta a sábado, 10h às 22h;
¤ Bateria mínima de 30 minutos. Última bateria do dia inicia às 19h30; 
¤ Evento pago;
¤ Evento destinado para maiores de 5 anos de idade;
¤ Menores de 18 anos somente acompanhados ou com autorização por escrito dos 
pais ou responsáveis;
¤ Obrigatório ler e assinar o Termo de responsabilidade pessoal;
¤ Obrigatório uso de equipamentos de proteção e de meias;
¤ É de inteira e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis:
      - Por quaisquer danos que porventura o participante venha a 
      sofrer em decorrência de mau uso dos equipamentos;
      - Por comportamento inadequado; 
      - Por desobediência às orientações dos monitores do evento;
      - Por displicência ou qualquer outro motivo que esteja em       
      desacordo com as orientações deste regulamento.
¤ É proibida a retirada de qualquer material e/ou elemento do evento, entrar com 
alimentos e/ou bebidas (inclusive balas e chicletes), entrar com brinquedos, bexigas 
ou objetos pontiagudos, entrar com sacolas, pacotes ou com animais de estimação; 
¤ Os monitores estão proibidos de guardar ou ficar de posse de quaisquer volumes ou 
pertences dos participantes e/ou acompanhantes do evento; 
¤ Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos;
¤ O participante que estiver importunando e/ou colocando em risco outros 
participantes será retirado da Pista imediatamente;
¤ Ao participar do evento, o visitante autoriza automaticamente a utilização pela 
empresa organizadora, em caráter gratuito, de sua imagem e do menor pelo qual é 
responsável, para publicação em quaisquer mídias;
¤ É expressamente proibido o uso de celular durante a sua permanência na Pista;
¤ É expressamente proibido patinar com crianças e ou animais (pet) no colo;
¤ Evento proibido para gestantes ou portadores de doenças ósseas e cardíacas 
crônicas;
¤ Os dias e horários de funcionamento podem sofrer alterações ou cancelamento sem 
prévia comunicação;
¤ É obrigatório que pais e/ou responsáveis acompanhem as crianças durante sua 
permanência no evento, não devendo em hipótese alguma se ausentar.


