O evento é composto de 4 (quatro) atrações na sua versão mais completa, sem contabilizar a
principal: O oceano de bolinhas!
Atividade: Brinquedão
1. Idade indicada: crianças de 3 até 14 anos;
2. Peso máximo para utilização do escorregador e rede de escalada: 100kg;
3. Capacidade máxima do andar superior: 7 crianças para o lado do escorregador e 7 para
o lado da rede de escalada;
4. Capacidade máxima do andar inferior: 12 crianças para o lado do escorregador e 12
para o lado da rede de escalada;
5. Escorregador;
5.1. Deve-se DESCER SENTADO e com os braços paralelos ao corpo;
5.2. Não escorregar de cabeça para baixo;
5.3. Usar o escorregador somente para descida, nunca no sentido contrário;
5.4. NÃO PERMANECER na área de descida do escorregador;
5.5. Independente da idade, não é permitido escorregar com criança no colo. Risco de
acidente.
Atividade: Pula-Pula Anêmonas
1. Idade indicada: crianças de 03 até 12 anos;
2. Peso máximo: 80kg;
3. A altura máxima permitida é de até 1,20m;
4. Só será permitida uma criança por vez;
5. Para não oferecer risco, SEMPRE se certificar ao pular se outros participantes estão em
volta da atração.
Atividade: Ilha Baby
1. Idade indicada: crianças com até 02 anos;
2. Não é permitido se pendurar nas folhas do coqueiro;
3. Não é permitido subir pelo tronco do coqueiro;
4. Fica proibido pular ou se jogar dentro da área da Ilha Baby;
5. Para esta atração é necessário o acompanhamento de um responsável;
6. É proibido praticar quaisquer tipos de brincadeiras que possam prejudicar imaterial ou
moralmente os demais participantes presentes na ilha baby ou próximo desta;
7. Seguir orientações desse regulamento, bem como as dos nossos promotores para
garantir uma diversão segura.
Atividade: Estrelinha
1. Idade indicada: a partir de 04 anos;
2. Peso máximo para utilização do escorrego: 100kg;
3. Não fazer fila na escada, apenas 1 criança por vez deve permanecer na plataforma;
4. Deve-se DESCER SENTADO e com os braços paralelos ao corpo;
5. Não escorregar de cabeça para baixo;
6. Não permanecer na área de descida do escorrego;
7. Usar o escorregador somente para descida, nunca no sentido contrário
8. Não é permitido subir na ponta da estrela ou de qualquer outro ponto de altura para
pular no mar de bolinhas;
9. Independente da idade, não é permitido escorregar com criança no colo. Risco de
acidente;

10. Seguir orientações desse regulamento, bem como as dos nossos promotores para
garantir uma diversão segura.
Regulamento do evento
 Para que a diversão seja completa, solicitamos atenção as nossas normas de uso:
 O ingresso é individual e intransferível;
 Fica obrigado o acesso de um responsável de forma gratuita para crianças com até 4
anos de idade;
 Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e bebida, tampouco
balas ou chicletes;
 Exija pulseira de identificação, cadastro na entrada e emissão de seu ticket de compra;
 Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro
volume, nem a levar as crianças ao banheiro;
 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;
 A cobrança é realizada pelo valor do minuto, sendo considerado o valor mínimo de R$
18,00 para participação;
 Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem
repassá-los para outra pessoa;
 Os pais e/ou responsáveis são obrigados a promover a retirada de seus filhos/menores
quando do término da atração;
 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;
 O Shopping e a Happy Times não se responsabilizam por objetos deixados no interior
do evento;
 Todos os participantes do evento cedem ao Shopping e a Happy Times, a título gratuito
e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua
imagem 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.
A autorização estará condicionada a assinatura no termo de responsabilidade
disponível na bilheteria pelo participante ou responsável maior de idade;
 O Shopping e/ou a HAPPY TIMES ENTRETENIMENTO se reservam ao direito de adotar
as medidas que se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do
evento, visando a maior comodidade e segurança dos participantes;
 Não é permitido entrar calçados, disponibilizamos sapateiras para sua comodidade;
 Dúvida, reclamação ou sugestão ligar para 81.3497.0897 no horário comercial das 8h
às 18h de segunda à sexta ou no e-mail: happytimes@happytimes.com.br.
Bilheteria
Valor da entrada: R$ 18,00
Tempo: 15 minutos
Acréscimo de R$ 1,00 para cada minuto adicional
Contamos com 6 terminais de apoio para os procedimentos de acesso e saída do parque
através do nosso Sistema de Informação moderno, garantimos segurança e controle aos
nossos clientes. Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartão Débito e Crédito.

