REGULAMENTO
“ROLLER KIDS - PISTA DE PATINAÇÃO DO TERRAÇO”
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“ROLLER KIDS - PISTA DE PATINAÇÃO DO TERRAÇO” é uma atração voltada ao entretenimento infantil no Terraço
Shopping. É responsável por sua realização Condomínio do Complexo Comercial do Terraço Shopping, com sede no
SHC, AOS EA 02/08, Lote 05, Octogonal, Brasília, DF, inscrito no CNPJ sob o nº 03.543.443/0001-17;
O evento acontecerá no Piso L2 – Praça do Cinema, durante o período de 15 de janeiro a 27 de fevereiro de 2022,
no horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 20h;
O evento de férias poderá ser acessado por crianças de 05 (cinco) até 10 (dez) anos, desde que observados e
obedecidos os pré-requisitos descritos neste regulamento, bem como as orientações dos monitores;
A capacidade máxima da pista é de 10 (dez) crianças patinando simultaneamente.
A participação neste evento está condicionada ao pagamento do valor de R$ 20,00 (vinte reais) por 15 (quinze)
minutos de atividade, pagos em dinheiro ou cartões de débito e/ou crédito disponíveis no momento. Após o
período de 15 minutos, o custo passará a R$1,00 (um real) por minuto adicional. O valor não será devolvido após
o início da atividade, caso haja saída antecipada da criança.
Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem os repassar para outra
pessoa.
Para ter acesso à pista de patinação, é necessário que o responsável pela criança compareça ao balcão de
atendimento do evento para realizar seu cadastro e da criança, devendo informar nome completo, CPF, telefone
de contato e e-mail, bem como preenchimento e assinatura do Termo de Responsabilidade.
Havendo formação de fila de participantes, a ordem de chegada será obedecida para acesso à pista de patinação.
É dever dos responsáveis, quando chegarem ao evento, comunicar se o participante tem algum tipo de deficiência.
Dessa maneira, a atração não se responsabiliza pela omissão dessas informações;
Crianças portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida devem estar acompanhadas do responsável.
Todos pagam o valor integral.
Não será permitido o acesso de pessoas na pista sem a presença de monitores.
Não será permitida a permanência de pessoas na pista que não estejam patinando. Exceto para acompanhantes
de crianças portadoras de deficiência.
Os monitores são para apoio de todos as crianças e não estão autorizados a permanecer com um único patinador
de forma exclusiva. Cada instrutor está devidamente treinado para oferecer 1 volta com cada participante como
forma de orientação aos primeiros passos.
Os pais e/ou responsáveis devem permanecer próximos ao local do evento, durante a permanência da criança na
atividade.
Para a utilização da pista de patinação será disponibilizado um kit contendo: um par de patins do tipo roller ou in
line, um par de joelheiras, um par de cotoveleiras e um capacete, que são de uso obrigatório. Meias não serão
disponibilizadas no kit, a criança deverá chegar ao local portando as mesmas. Não será autorizada a utilização de
patins e equipamento de segurança próprios da criança.
Em nenhuma hipótese a criança deverá ser deixada sozinha durante a participação nas atividades. Os monitores
estarão presentes para orientarem em relação à utilização dos brinquedos ou acompanharem durante a realização
do circuito, quando necessário, e tão somente dentro do ambiente do evento. Não serão responsáveis pela guarda
da criança, por acompanhá-la até banheiro ou fora do espaço do evento.
Não será permitida a entrada consumindo qualquer tipo de bebida ou alimento, inclusive, balas e chicletes, ou que
estejam com brinquedos e/ou sacolas de compras. Recomenda-se não entrar com celulares, câmeras fotográficas
e/ou objeto (s) no bolso.
Não é permitida a guarda de pertences de crianças e/ou responsáveis na área do brinquedo, não havendo
responsabilidade sob os itens; O guarda-volumes será permitido apenas para armazenar calçados. Em nenhuma
hipótese, serão aceitos outros pertences.
A atração poderá ser interditada temporariamente para eventuais manutenções. As atividades serão restabelecidas
tão logo haja condições.
As instruções fornecidas pelos monitores deverão ser respeitadas.
O Terraço Shopping não se responsabiliza por qualquer acidente ou problema que venha a ocorrer com o
participante no espaço do brinquedo ocasionado por mau comportamento dele, por falta de cuidado por parte de
seu responsável ou pela inobservância às instruções repassadas pelos monitores;
O Terraço Shopping não se responsabiliza por objetos ou pertences esquecidos ou perdidos pelas crianças e/ou por
seus responsáveis. Em caso de descumprimento do presente Regulamento ou das Regras de Segurança, reservamonos o direito de solicitar ao pai ou responsável a saída de alguma criança que estiver colocando em risco outras
crianças durante a sua estada na atração, sem reembolso do valor.
Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Terraço Shopping, a título gratuito, e por tempo
indeterminado, o direito de usar as imagens (fotografias e/ou filmagens) captadas durante o evento, em materiais

de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros, relacionados exclusivamente à divulgação do evento.
24. A participação no evento implica concordância tácita com as regras aqui descritas, eventuais dúvidas, divergências,
reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados de imediato por meio da aplicação do presente
Regulamento, poderão ser resolvidos pela administração do Terraço Shopping, através do telefone (61) 3403-2900,
em decisão soberana e irrecorrível.
25. O Terraço Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o evento por motivos de força maior ou
caso fortuito, que venham a comprometer o seu regular andamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio.
26. A não concordância com as normas deste Regulamento gerará, automaticamente, o impedimento à participação
no evento.
Participação sujeita à lotação. Consulte regulamento no site ou na entrada do evento.
Todas as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades foram adotadas para garantir um ambiente seguro
para os participantes.

