REGULAMENTO ICE BAR
•

O evento funciona de Segunda a Sexta-feira de 14:00 às 22:00
Sábados, Domingos e Feriados de 12:00 às 22;00.

•

Para participar, basta adquirir um ingresso na bilheteria do evento. Fique a vontade para
decidir qual experiência é ideal para sua necessidade. O tempo de permanência máxima no
ICE BAR são de 20 minutos.

•

O funcionamento do ICE BAR é encerrado no horário do Shopping. Portanto, 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.

•

Após o participante adquirir seu ingresso na bilheteria, a ordem de participação no evento será
definida através de formação de fila, simplesmente por ordem de chegada.

•

O número de participantes é limitado, cabendo aos monitores do evento informar aos
interessados quando o limite for atingido.

•

É obrigatória a utilização das vestimentas térmicas.

•

Idade permitida: a partir de 05 anos (menores de 18 anos obrigatoriamente acompanhados
dos pais).

•

Vestimentas disponíveis de tamanho P, M, G.

•

Não é permitido tocar nas esculturas de gelo.

•

O hall de entrada é a área reservada para troca de roupas térmicas, apenas participantes com
ingressos serão permitidos. Além da colocação da roupa térmica todos os participantes serão
instruídos pelos monitores do ICE BAR como aproveitar a aventura congelante.

•

Após a entrada na área reservada para troca de roupas térmicas não é feita devolução do
dinheiro.

•

Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem
repassá-los para outra pessoa.

•

Os monitores não estão autorizados a fotografar a pedido dos participantes. As fotos são
liberadas. Caso os participantes desejem uma recordação personalizada do ICE BAR, pode
procurar os monitores que estarão a autorizados a informar o procedimento.

•

Os monitores não serão responsáveis pela guarda de crianças.

•

Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume,
nem levar menores ao banheiro.
Recomendamos que evitem saltos muito finos, forneceremos botas personalizadas aos
participantes que precisarem.

•

DICAS DO ICE BAR
- Aproveitem os drinks e a experiência congelante;
- O Shot com vodka é LIBERADO, aproveitem!
- Use calças e sapatos fechados;
Importante:
As instruções descritas acima e todas outras fornecidas pelos monitores devem ser rigorosamente
seguidas. O não cumprimento das mesmas impedirá a permanência na atividade.

