REGULAMENTO TRENZINHO GALINHA PINTADINHA
1. O tempo estimado para cada percurso é de 15 minutos. Atração mediante
aquisição de ingresso. Livre para todas as idades. Crianças até 4 anos é
obrigatória a presença do responsável.
2. O funcionamento da atividade no Pantanal Shopping será do dia 03 de
fevereiro á 06 de março. Todos os dias das 11h ás 21h;
3. Valores dos ingressos: 3.1. Entrada inteira: 30,00. Valor promocional
temporada Pantanal Shopping: Meia entrada a 15,00 (TODOS PAGAM
MEIA). Compras acima de 3 ingressos 12,00 cada. 3.2. O pagamento pode
ser realizado em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. Não aceitamos
cheques.
4. A atração é livre para todas as idades mediante pagamento.
5. Compras de ingressos na bilheteria disponível no shopping.
6. Para crianças de até 4 anos de idade e com necessidades especiais, é
obrigatória a presença de um acompanhante maior de 18 anos, que não
pagará pelo seu próprio bilhete. Para crianças a partir de 5 anos de idade é
opcional a presença de um acompanhante maior de 18 anos, que deverá
pagar pelo seu próprio bilhete.
7. O ingresso é intransferível.
8. Não fazemos devolução após a compra do bilhete.
9. É obrigatório o uso do cinto de segurança.
10. As portas dos vagões devem ser manuseadas apenas pelos promotores do
evento.
11. É proibido ficar de pé durante o percurso.
12. É proibido colocar a cabeça ou braços para fora do trenzinho durante o
percurso.
13. É proibido abrir as portas dos vagões mesmo quando o trenzinho estiver
parado. A abertura de portas só será permitida pela nossa promotoria.
14. É proibida a manipulação da parte de carenagem e ferragens do trenzinho,
bem como a condução sem autorização.
15. É proibida a entrada com comidas, bebidas e objetos pontiagudos.
16. É de responsabilidade do participante acidentes ocorridos por
descumprimento das orientações de segurança do shopping contidas neste
regulamento e/ou informadas durante o evento.
17. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem
como as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura.
18. Capacidade de cada vagão: 2 adultos e 2 crianças. 4 pessoas. Para o
vagão da frente: 1 condutor + 2 pessoas (adulto ou criança).
19. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi
Entretenimento e a Bromélia Produções, 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.

