
Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos atenção às nossas 

normas de participação no evento.

O evento “Parque Liga da Justiça”, é uma atividade de recreação infantil 

produzida pela Ludi Entretenimento, com licenciamento da Warner Bros e 

DC Comics para a marca Liga da Justiça.

O funcionamento da atividade será do dia 11 de janeiro a  10 de fevereiro de 

2020, no Shopping Market Place, de domingo a sexta-feira das 12h às 20h e 

aos sábado das 11h às 21h.

O acesso ao Parque é Gratuito e possui lotação limitada a 20 pessoas a 

cada 20 minutos.

Ao acessar o Parque, o participante poderá escolher quais atividades deseja 

brincar respeitando as restrições de idade, peso e fluxo permitido. 

A retirada deve acontecer no balcão de cadastro na entrada do evento e 

serão distribuídas e válidas somente para o mesmo dia.  As senhas serão 

distribuídas de acordo com a ordem de chegada, sujeito a quantidade 

disponível para o dia em questão. Somente poderão retirar senhas 

responsáveis acompanhados das crianças. 

Terão atendimento prioritário pessoas com deficiência, idosos com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos, respeitando a lei 13.145 de 2015 para a retirada 

de uma única senha por criança.

Após participação nas atividades, o visitante que quiser participar mais uma 

vez deverá dirigir-se a fila de agendamento novamente.

INDICAÇÃO

• O evento possui atrações para toda a família, sendo que, cada atração 

terá seu próprio regulamento complementar abaixo com normas e limitações 

de idade, bem como, orientações e informações necessárias. 

• É obrigatória a presença dos pais no local do evento.

• Pessoas com gesso e/ou prótese, problemas respiratórios, epilepsia, 

portadores de cardiopatias, pessoas com limitação da mobilidade e de da 

coordenação em geral, devem estar acompanhadas de responsável, não 

sendo indicado o acesso e permanência no evento sozinhas.

• As atividades não são recomendadas para participantes com qualquer 

tipo de restrição médica à atividade física, ou que tenham fobia de altura. Não 

permitido para pessoas com: problemas cardíacos, tais como: taquicardia, 

arritmia, ou que já tenha feito cirurgia cardíaca. Problemas de hipertensão e/ou 

hipotensão. Problemas neurológicos (epilepsia). Pessoas gestantes. Pessoas 

sob influência de álcool ou drogas. Pessoas que tenham sofrido cirurgias ou 

fraturas recentes, sendo obrigatória a informação ao operador. A participação 

sempre dependerá da avaliação do operador do equipamento. 

CONDIÇÕES DE USO 

• Para participar das atividades os pais ou responsáveis deverão se 

cadastrar, informando nome completo, número de documento pessoal, 

e-mail, data de nascimento, nome completo da criança, idade da criança, 

número de telefone celular e mais um número de telefone para ser contatado 

em caso de emergência. 

• Não é permitida a entrada de crianças e responsáveis sem camisa, 

consumindo bebidas e/ou alimentos (inclusive bala e chicletes), portando 

brinquedos e/ou sacolas. Recomenda-se a retirada de qualquer objeto dos 

bolsos das crianças e responsáveis. 

• Não nos responsabilizamos pela perda de qualquer objeto dentro do 

evento (sapatos, celulares, chaves, documentos, etc.). 

• A entrada ao evento será encerrada pela organização ao seu critério, 

de acordo com os minutos que faltam para o fechamento da atração. 

• Os pais ou responsáveis deverão estar presentes no local do evento. 

Os promotores não estão autorizados a se responsabilizarem pela guarda 

das crianças. Em hipótese alguma as crianças devem ser deixadas sozinhas. 

• O Parque “Liga da Justiça” é uma atividade recreativa, por isso 

sua execução está sujeita a completa aceitação das regras. É dever dos 

participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como as dos 

nossos promotores para garantir uma diversão segura, ficando o participante 

responsável por acidentes ocorridos devido ao descumprimento destas 

normas.  É proibido correr, pular, se pendurar ou realizar qualquer outro 

movimento que coloque em risco a sua própria segurança ou dos demais. A 

promotoria reserva-se ao direito de solicitar a retirada de adultos e crianças 

que não estejam utilizando adequadamente os brinquedos.

• A participação na atividade implica na aceitação total e irrestrita de 

todos os itens deste regulamento.

• Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi 

Entretenimento, a Warner Bros e ao Shopping Market Place, de forma 

irretratável e irrevogável e a título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo 

a utilização, a seu exclusivo critério, da sua imagem, voz e nome, e quaisquer 

direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a ser registrados 

durante a realização do evento, para fotos, arquivos em meios digitais ou 

não, digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do 

evento, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração, direito ou 

compensação, inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a 

qualquer tempo e em qualquer montante, com a utilização e/ou transmissão 

do material fixado, por TV, internet ou qualquer outra mídia, em programas, 

filmes, promoções, divulgação e quaisquer outros usos, em um número 

ilimitado de cópias e em qualquer país do mundo. 

• Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas 

através do e-mail: ludi@ludientretenimento.com e pelo SAC do Shopping 

sacmpsc@iguatemi.com.br

ATRAÇÕES

É obrigatório o cumprimento de todas as orientações e regras deste 

regulamento. 

Os brinquedos instalados neste evento estão em conformidade as 

recomendações da ABNT NBR 16071:2012 Playground. O Parque Liga da 

Justiça no Piso Superior é composto por 05 atrações:

• AVENTURA EM GOTHAM CITY.

• ARENA DA MULHER MARAVILHA E REDUTO DOS VILÕES.

• ESCALADA AO MONTE OLIMPO.

• PAINEL DE FOTOS

REGULAMENTO AVENTURA EM GOTHAM CITY:

A atração é composta por uma minicidade cenográfica de Gotham City, com 

uma pista que simula a rua da cidade, onde as crianças poderão andar de 

patinete ou moto personalizada com o personagem.

• Faixa etária: 

Moto elétrica: 4 anos. Peso máximo: 25kg 

Patinete: 4 a 10 anos. Peso máximo: 80kg.

• Tempo de permanência: 05 (cinco) minutos.

• Fluxo: até 5 (cinco) crianças por vez na pista. Se necessário, as turmas 

serão divididas por faixa etária. A participação no evento será por ordem de 

chegada.

 

ARENA MULHER MARAVILHA E REDUTO DOS VILÕES:

REDUTO DOS VILÕES:  

A atividade é decorada com painéis dos inimigos da heroína, bracelete e 

corda da mesma, para que os participantes possam tentar lançar a corda nos 

inimigos e também tirarem fotos.

Faixa etária: A partir de 04 anos.

Tempo de permanência: 05 (cinco) minutos.

Fluxo: até 03 (três) participantes por vez. A participação na atração será por 

ordem de chegada.

ARENA DA MULHER MARAVILHA: 

Painel com alvos para “brincar” de acertar flechas, imitando a heroína, e para 

fotos. 4.2. Livre para todas as idades. 

Faixa etária: A partir de 04 anos

Tempo de permanência: 05 (cinco) minutos.

Fluxo: até 04 (quatro) pessoas por vez. A participação na atração será por 

ordem de chegada.

ESCALADA AO MONTE OLIMPO:

Nesta atração, a atividade de escalada está disponibilizada em 02 (duas) 

paredes frente e verso com o tema Mulher Maravilha.

Faixa etária: Atração para crianças de 04 a 12 anos. 

Peso máximo do equipamento de segurança e acesso à torre: 90 kg.

Tempo de permanência: 01 escalada até o topo ou 5 minutos, o que acontecer 

primeiro.

Fluxo: 01 (um) participante por vez. A participação no evento será por ordem 

de chegada.

Regras de Uso: 

• Obrigatório o uso do cinto cadeirinha e a supervisão e acompanhamento 

do monitor do parque. 

• É aconselhável o uso de calçado. 

• Há restrição ao uso de saias (somente com shorts por baixo) vestidos 

e sapatos com qualquer tipo de salto. Não permitido o uso de anéis ou 

acessórios para não se machucar.

• Aguarde o monitor para entrar e sair do muro (somente os monitores 

podem manusear o equipamento). 

• A segurança do brinquedo é automática (auto belay); para descer em 

qualquer altura que estiver, basta soltar o corpo e usar os pés para se afastar 

dos muros. 

• Somente estará livre o muro quando estiver com a bandeira VERDE, 

bandeira vermelha muro OCUPADO. 

• O muro tem 4 metros de altura e o nível de dificuldade depende da 

habilidade do participante, então siga as orientações dos monitores para 

melhor aproveitamento.

• A criança só poderá escalar quando estiver clipada no equipamento.

• Não é permitido segurar na fita enquanto escala, somente nos pontos 

de apoio.

• Orientamos que o participante permaneça sempre embaixo do 

equipamento de segurança, e não acima.

• Nunca escalar com a fita frouxa. A fita é recolhida automaticamente. 

O participante não deve escalar mais rápido que o recolhimento da fita. Não 

interfira com o movimento da fita. 

• É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem 

como as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura, ficando o 

participante responsável por acidentes ocorridos devido ao descumprimento 

destas normas.

PAINEL DE FOTOS:

Faixa etária: Atração livre para todas as idades, com cenografia dos 

personagens para foto. 

Tempo de permanência: 02 (dois) minutos. 

Fluxo: até 5 (cinco) pessoas por vez. A participação na atração será por ordem 

de chegada.


