
Regulamento 
 

 

1. Os mais novos podem visitar e descobrir um evento repleto de aventura. 

 
2. O evento “Aerial Adventure Park” decorrerá no Centro Comercial Nova Arcada de 4 

de maio a 3 de junho.  

 

3. O evento “Aerial Adventure Park” é gratuito e destinado a todos os clientes do Centro 

Comercial Nova Arcada, com altura mínima de 110cm, com peso máximo de 80kg e 

com idade superior a 4 (quatro) anos e inferior a 12 (doze) anos. 

 

4. O evento “Aerial Adventure Park” estará aberto ao público no seguinte horário: 

 

Semana - das 17:00 às 21:00 

Sábados, domingos e feriados – das 11:00 às 21:00 

 

5. O evento é constituído por:  

    a. Percurso de Arvorismo 

    b. Parede de Escalada 

    c. Slide 

    d. Piscina de Bolas 

 

6. Recomendações de utilização: 

a. A utilização deste equipamento requer EPI (equipamento de proteção individual) 

composto por capacete, arnês, longe de ligação a carrinho guia; 

b. Na utilização deste equipamento deve de se acautelar objetos soltos e prender cabelos 

compridos; 

c. A utilização do espaço do evento está condicionada a um máximo de 1 utilizador por 

atividade; 

d. É obrigatório o uso de touca para utilização do capacete; 

e. Não é permitida a utilização deste equipamento sem a supervisão de um monitor. 

 

7. Estão sujeitos a pré-inscrição junto à entrada do evento e limitados à disponibilidade 

existente.  

 

8. Podem permanecer no espaço 6 crianças durante 30 a 40 minutos.  

 

9. O espaço é limitado às crianças que participam nas atividades. O adulto responsável 

deverá permanecer nas imediações junto ao evento, mas no exterior.  

 

10. Monitores  

Os/as monitores/as, devidamente identificados, permanecerão dentro dos espaços do 

evento, porém o responsável pela criança deve permanecer sempre o mais perto 

possível do mesmo, no exterior.   

 

11. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada reserva-se no direito de exigir a 

saída do evento “Aerial Adventure Park” por parte daqueles que não cumpram o 

presente Regulamento ou quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, 

venham a ser comunicadas ou divulgadas pelo Centro Comercial Nova Arcada.  



 

12. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada declara existir um seguro de 

responsabilidade civil relativo a danos provocados pela utilização não culposa do 

equipamento que constitui a área do espaço/evento.  

 

13. As áreas do evento “Aerial Adventure Park” poderão ser encerradas, temporariamente 

e sem aviso prévio, por questões de segurança, limpeza ou manutenção. 

 

14. Não é permitido comer ou beber dentro dos diversos espaços que constituem o 

evento.  

 

15. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada não se poderá responsabilizar 

pelo furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro dos espaços do evento.  

 

Sejam bem-vindos à aventura “Aerial Adventure Park”! 

 

Para mais informação sobre a programação do evento consultar, por favor, o balcão de 

informações do Centro Comercial Nova Arcada. 

 


