MINI
AVENTUREIROS
NAS ALTURAS.
REGRAS
CIRCUITO DE
ARBORISMO INDOOR
CIRCUITO AÉREO, PISTA DE OBSTÁCULOS
COM ATIVIDADES DE EQUILÍBRIO, PAREDE
DE ESCALADA, SLIDE E ESCORREGA:
- Destinado a crianças dos 4 anos até aos 14
anos, com altura mínima de 110 cm, peso
máximo de 100 kg.
- Capacidade: 12 pessoas.
- É obrigatório o uso do Equipamento
de Proteção Individual, composto por: um
capacete (uso obrigatório de uma touca)
e arnês e mosquetão de ligação a linha
de serviço.
- O uso deste equipamento não é permitido
sem a supervisão de um monitor. Aquando
do uso deste equipamento não
é aconselhado o uso de objetos soltos
e o cabelo deverá estar preso.
PISCINA DE BOLAS:
- Destinada a crianças a partir dos 2 anos
de idade.
- Capacidade: 6 pessoas.
- Tempo de permanência: Máximo de 20
minutos.
REALIDADE AUMENTADA:
- A utilização da realidade aumentada não
é permitida a menores de 5 anos.
REGRAS GERAIS:
- Para participar no evento é obrigatório
as crianças estarem acompanhadas por
um responsável adulto.

#AquiAgoraAlegro

- É obrigatória a permanência dos
responsáveis pelos menores junto ao
espaço, durante a utilização do mesmo pelas
crianças.
- Os responsáveis pelos menores deverão
permanecer fora do espaço delimitado,
exceto se o menor estiver a frequentar
a Piscina de Bolas e tiver menos de 4 anos.
- A direção indicada de entrada e saída deve
sempre ser respeitada.
- A empresa Big Bang Events SL.,
responsável pelo evento, pode restringir
o uso do espaço quando necessário.
- A empresa Big Bang Events SL responsável
pelo evento não se responsabiliza por
acidentes causados dentro do circuito, como
resultado de uso indevido ou inadequado
dos equipamentos e do espaço.
- O uso inadequado do espaço “Mini
aventureiros nas alturas” pode causar
acidentes.
- A empresa responsável não se
responsabiliza pela perda ou roubo de
objetos pessoais.
- No caso da capacidade do evento estar
completa, o acesso ao mesmo é limitado.
- Os monitores, devidamente identificados,
permanecerão nos espaços do evento
durante o horário de funcionamento do
mesmo.
- Os monitores do espaço são responsáveis,
dependendo do estado do espaço, pela
decisão de fazer ou não fazer manutenção,
limpeza ou fecho temporário e sem aviso

prévio durante o horário de funcionamento
do evento.
- Os monitores do espaço não podem ficar
com a guarda das crianças, sendo
obrigatória a permanência de um
responsável adulto junto ao espaço.
- É reservado o direito de exigir a saída do
recinto, por aqueles que não estiverem em
conformidade com o presente regulamento
ou visivelmente alterados.
PROIBIDO:
- Acesso a crianças menores, não
acompanhadas por um adulto, que pode
estar dentro ou fora do espaço, mediante
a idade da criança.
- Aceder aos espaços com bolas, paus,
objetos de valor, mochilas, bolsas, objetos
grandes, e objetos perigosos que possam
causar danos em pessoas ou equipamentos.
- Comer e beber dentro do espaço.
- Utilizar o Circuito Aéreo, Pista de
obstáculos com atividades de equilíbrio,
Parede de Escalada, Slide e Escorrega sem
o equipamento de proteção individual.
- O uso de telemóveis, câmaras fotográficas
ou de vídeo dentro do espaço.
- Comportamento indevidos como:
empurrar, fazer corridas ou saltar.
- Sentar-se em áreas não aptas para isso.
- Aprendizagem e / ou entretenimento por
pessoas não autorizadas.
- A Realidade Aumentada é proibida a
pessoas com doenças crónicas, que tenham
anomalias de visão binocular pré existentes
ou distúrbios psiquiátricos, sofra de alguma
doença cardíaca ou de outra condição
médica grave.
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