
 

Regulamento do evento: 
 
Período da Experiência: 04/08 a 02/10. 
 
Horários:  
De Segunda a Sábado das 10h às 22 horas;  
Domingos e Feriados das 14h às 20 horas. 
 
Ingressos:  
De Segunda a Quinta, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada); 
De Sexta a Domingo, R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).  
 
Há preços especiais para Família: 
 
De segunda a quinta:  
2 adultos e 1 criança R$ 65,00 
2 adultos e 2 crianças R$ 80,00 
2 adultos e 3 crianças R$ 95,00. 
 
De sexta a domingo:  
2 adultos e 1 criança R$ 90,00  
2 adultos e 2 crianças R$ 105,00  
2 adultos e 3 crianças R$ 130,00 
 
 
- Permitido até 6 pessoas por cenário; 
 
- Permanência máxima de 20 minutos no local; 
 
- Informe a promotora em caso de necessidade de atendimento prioritário; 
 
- Não será permitida entrada de pets; 

 

Benefício de meia-entrada mediante apresentação de comprovante para: 

• Estudantes* 

• Idosos (pessoas com mais de 60 anos)* 

• Crianças de 6 a 12 anos de idade 

• Pessoas com deficiência e quando necessário, seus acompanhantes* 

• Jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, inscritos no CadÚnico para 
programas sociais do governo federal* 

• Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino** 
 

*Estipulado pela Lei Federal nº 12933/2013 

**Estipulado pela Lei Municipal nº 10.858/2001 



 

 

- Idade: crianças de 1 a 12 anos, somente acompanhadas do responsável maior 
de idade;  

- Experiência de realidade virtual para crianças a partir de 6 anos de idade; 

- Gratuito para crianças de até 6 anos; 
 
- O ingresso é individual e intransferível; 

- Os ingressos serão vendidos pela plataforma SYMPLA; 

- Não nos responsabilizamos por perda de objetos; 

- Não é permitido o acesso com qualquer tipo de alimentos e bebidas; 

- Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer 
outro; 

- É de exclusiva responsabilidade do participante qualquer acidente que 
porventura venha a acontecer durante a participação da atração ao descumprir 
as orientações; 

 
Essa atração possui efeitos audiovisuais que podem causar mal-estar, vertigem, 
podendo gerar desconforto para pessoas sensíveis  a essas reações. 
 
 
A participação no evento implica AUTORIZAÇÃO para o  Shopping Pátio 
Higienópolis  a utilizar imagem e/ou nome do participante, para fins de 
divulgação das atividades do evento ET – , podendo, para tanto, reproduzi-la 
e/ou divulgá-la pela Internet em páginas web e/ou e-mail marketing, mídia 
eletrônica, por jornais, revistas, folders, bem como por todo e qualquer material 
e veículo de comunicação, público ou privado, e por parceiros, com finalidade 
informativa e de utilidade pública, no período de 1 (um) ano, a partir da data da 
primeira veiculação. Declarando ainda que não há quaisquer pendências a 
serem reclamadas, a título de direitos conexos, referente ao uso de imagem e/ou 
nome aqui concedido. 
 
 


