
NATAL GELADO BOULEVARD 
 
REGRAS DE UTILIZAÇÃO PERÍODO:  
 
De 05 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022;  
 
HORÁRIOS: Segunda a sábado, das 10h às 21h50*; Domingo e feriados, das 
14h às 19h50* (*entrada da última turma);  
 
IDADE PERMITIDA: Crianças até 12 anos.  
 
OBS: Crianças menores de 2 anos não pagam, mas devem estar 
acompanhadas por um adulto responsável pagante; Tempo de permanência no 
carrossel: 5 minutos, aproximadamente 18 voltas;  
 
VALOR: Taxa única de R$ 10,00 (dez reais) para ingressos individuais. O 
pagamento poderá ser feito em dinheiro ou cartão de crédito e débito;  
 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 16 crianças, adultos limitando a um com 
criança acompanhada até 02 anos;  
 
NORMAS DE USO:  
 Menores de 12 anos, só terão acesso ao carrossel desacompanhados, com 
autorização de um responsável maior de idade, é imprescindível que 
permaneçam do lado de fora da área do brinquedo durante a participação da 
criança nas atividades; 
 Não é permitido o acesso ao carrossel com nenhum tipo de alimento ou 
bebida, tão pouco balas ou chicletes;  
 É expressamente proibido a entrada no equipamento de pessoas descalças e 
com problemas cardíacos;  
 Não é recomendável a utilização deste equipamentos a pessoas portadoras de 
labirintite, epilepsia, em gravidez de risco ou qualquer distúrbio mental;  
 Os monitores do Carrossel de Balões se reservam ao direito de adotar as 
medidas que se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do 
brinquedo, visando a maior comodidade e segurança dos participantes;  
 Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer 
outro volume, nem levar as crianças ao banheiro;  
 Apresentar o seu ticket de compra a monitora;  
 Ao participar do cenário, automaticamente os pais ou responsáveis autorizam 
o uso de imagens captadas no local para arquivamento e/ou publicação em 
qualquer mídia e território, durante todo o prazo de proteção dos direitos 
autorais;  
 
ATENÇÃO!  
Uso obrigatório do cinto de segurança.  
 Proibido por os braços para fora da gôndola.  
 Proibido levantar durante movimento do brinquedo.  
 Proibido alimentos no brinquedo.  
 Lotação máxima de 16 crianças.  
 Menores de 2 anos apenas acompanhado de adulto* responsável.  



 Máximo dois adultos* por vez, em lados opostos. * com no máximo 90 kg 
cada.  
 
 OBSERVAÇÕES:  
É dever dos responsáveis, quando fizerem o cadastro da criança, comunicarem 
se o participante tem alguma limitação. É de inteira e exclusiva 
responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer danos que por ventura o 
participante venha sofrer em decorrência de mau uso dos brinquedos, 
comportamento inadequado ou qualquer outro motivo que esteja em 
descumprimento das orientações de segurança assim como as orientações 
deste regulamento e dos monitores. Desta maneira, o evento não se 
responsabiliza pela omissão de informações referentes ao participante;  
Os dias e horários de funcionamento poderão sofrer alterações ou 
cancelamentos sem prévia comunicação. Dúvida, reclamação ou sugestão 
enviar o e-mail para: sac@boulevardfeira.com.br  
 


