CHECK-IN

A capacidade máxima é de 26 crianças simultaneamente.
E a idade mínima é de 5 anos. No caso da realidade virtual,
a recomendação é acima de 7 anos.
Por razões de segurança, no momento da compra
solicitaremos as seguintes informações:
• Nome dos participantes (ou responsáveis) e celulares
• Nome completo da criança (no caso de menores de idade)
• Data de nascimento
O participante, ou o responsável, deverá
dizer se autoriza o direito de uso de imagens
para as redes sociais do parque..

O participante, ou responsável, deverá
informar se a compra de bebidas e alimentos
está autorizada e a forma de pagamento,
se no momento da compra, ou no check-out.
Dependendo da lotação do espaço no momento,
pode ser permitida a presença de acompanhantes.
Mas todos os adultos que usarem as atrações deverão
adquirir ingressos.

O horário de entrada é registrado em nosso sistema
e o participante, ou responsável, recebe um ticket com uma
senha e o horário de entrada registrado..
Por razões de segurança, é colado um adesivo na roupa da
criança com todas as principais informações contidas no cadastro.
Isso facilita a conferência dos dados entre o ticket do responsável
e o adesivo na roupa da criança no momento de saída,

DENTRO DO ESPAÇO
O participante pode escolher livremente as atrações. A capacidade de
ocupação corresponde ao número de equipamentos e brinquedos
disponíveis. Não há necessidade de agendamento e as ﬁlas serão
organizadas pelos monitores.
Haverá um limite de tempo para cada atração, que pode ser estendido
se não houver outro participante aguardando a sua vez.
Contamos com monitores em cada atração, para ensinar, orientar e ajudar
os participantes na interação com os equipamentos.
Nossas atrações são:
• Oculus Quest 2 - realidade virtual
• PS5 – video game
• Nerf Laser OPS Pro – realidade aumentada
• Nintendo Labo – video game
• Cubelets – robótica

CHECK-OUT
E PAGAMENTO
O participante, ou o responsável
(no caso de menores de idade),
apresentará o ticket que recebeu.
Realizará então o pagamento do
período adicional e consumo.
No caso de menores de idade, o ticket deverá ser entregue a um de nossos funcionários
para que identiﬁque a criança e a traga-a até a porta de saída, conferindo então se o nº do
ticket corresponde ao do adesivo, e certiﬁcando-se da identidade do responsável.
É hora de compartilhar sorrisos e histórias.
Aproveita e segue a gente no @aventuralab.

