REGULAMENTO:
Para que a diversão seja completa, solicitamos atenção as nossas normas de uso.
1) O ingresso é individual e intransferível;
2) Crianças menores de 3 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto responsável
pagante.
3) Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e bebida, tampouco balas ou
chicletes;
5) Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume, nem levar as
crianças ao banheiro;
6) É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que, porventura, venham a sofrer
durante a participação na atração, ao descumprir as orientações de segurança do brinquedo;
7) 1.1. A cada 15 (quinze) minutos são cobrados R$ 20,00 (vinte reais). O pagamento poderá ser feito em
dinheiro ou cartão de crédito e débito;
1.1.1 A cada minuto adicional será cobrado R$1,00;
8) Horário de funcionamento: Seg. a Sábado das 10h às 22h, Domingos e feriados das 12h às 20h;
9) Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem repassá-los para
outra pessoa;
10) Os pais e/ou responsáveis são obrigados a promover a contagem de tempo e retirada de seus
filhos/menores quando ao término da atração;
11) A venda de ingressos deverá ser encerrada de forma que o atendimento do evento seja realizado até o
limite do horário de fechamento do mesmo;
12) O Shopping e o Space Ball não se responsabilizam por objetos deixados no interior do evento;
13) Os monitores do evento Space Ball se reservam ao direito de adotar as medidas que se façam
necessárias para atender ao melhor o funcionamento do evento, visando a maior comodidade e segurança
dos participantes;
14) Não é permitido entrar de calçados, disponibilizamos sapateiras para sua comodidade, porém não nos
responsabilizamos pelos sapatos ou pertences deixados no
interior da sapateira;
15) A perda do cartão magnético de entrada acarretará em multa de 50,00;
16) Dúvida, reclamação ou sugestão ligar para (19) 3371-6070 no horário comercial das 09h as 18h de
segunda a sexta ou acesse nossa página: www.facebook.com/spaceball2017/

COMO FUNCIONA:

Valor de entrada: R$ 20,00
Tempo: até 15 minutos
Acréscimo de R$ 1,00 para
cada minuto adicional.
1. Faça seu Cadastro no balcão e retire seu cartão de entrada.
2. Remova seus sapatos antes de entrar no castelo!
3. Entre no castelo e divirta-se
4. Hora de sair?
Dirija-se ao balcão de pagamento.

Crianças até 03 anos não pagam. Porém necessitam
de um adulto responsável pagante.

