
REGULAMENTO ICELAND 
PATINAÇÃO NO GELO

Período:

26 de outubro de 2018 a 3 de fevereiro de 2019

Horário de funcionamento: 
 
• Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. 
• Domingos e feriados, das 12h às 22h.
• Horários especiais de Natal: de acordo com a programação do ParkShopping.
• Para participar, basta adquirir um ingresso na bilheteria do evento. 

 

Sessões de patinação todos os dias/horários:
 

R$ 40,00 = 30 minutos 
R$ 50,00 = 1h

- Carrinho – todos os dias/horários 
(restrito a crianças de 2 a 5 anos)

R$ 30,00 = 12 voltas
 
- Meias personalizadas

R$10,00 / unidade 

• Para aquisição de outro bilhete de entrada após a participação na Patinação no Gelo, é obrigatória a saída e o reingresso no final da fila de compra.

• Os ingressos só terão validade no dia da compra e deverão ser adquiridos somente no Caixa/Bilheteria da pista. 

• O funcionamento da pista é encerrado no horário de fechamento do Shopping. No entanto, a venda de ingressos pode terminar antes,  

 caso atingido o limite da capacidade de atendimento do dia.

• Após a aquisição do ingresso na bilheteria, a ordem de participação será por chegada, de acordo com a disposição da fila.

• O número de participantes é restrito, cabendo aos monitores do evento informar aos interessados quando o limite for atingido. 

• A capacidade máxima é de 50 pessoas patinando simultaneamente, conforme as características da pista.

• É obrigatória a utilização dos equipamentos de segurança (joelheiras, cotoveleiras, luvas e capacetes) e de meias.

• Idade permitida para a patinação: a partir de 5 anos.

• Idade permitida para o carrinho: de 2 a 5 anos.

• Patins disponíveis: do número 28 ao 46. 

• Não é permitido o acesso ao ringue de patinação com nenhum tipo de alimento e bebida, bem como balas e chicletes.

• Não podem ingressar na pista de patinação pessoas que possuam impedimentos de ordem médica ou de qualquer outra natureza, que as tornem 

 impróprias às atividades no local. O mesmo serve para as gestantes.

• Não é permitida a permanência, dentro da estrutura da pista, de pessoas que que não estejam patinando,  ainda que acompanhantes ou responsáveis.

• Não é aconselhável a utilização da pista por pessoas portadoras de necessidades especiais.

• Na área reservada para troca de patins só é permitido o acesso de participantes com ingressos.

• Após a entrada no ringue de patinação não é feita devolução do dinheiro.

• Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem repassá-los para outra pessoa.

• Não é permitido patinar após ter ingerido bebidas alcoólicas.

• É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que por ventura venha sofrer (antes, durante ou depois) em 

 decorrência da atividade na “Pista de Patinação no Gelo”. Este evento envolve possíveis riscos, por se tratar de brincadeira de aventura. 

  • Os patinadores menores de 18 (dezoito) anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que terão de assinar o termo de responsabilidade 

  no ato da compra do ingresso. Ainda no caso de menores de 18 (dezoito) anos, os pais ou responsáveis também deverão permanecer no local do 

 evento durante a utilização da pista, uma vez que é de sua inteira obrigação a guarda dos tutelados até o término da patinação.

• É obrigatória a assinatura do “Termo de Responsabilidade” para poder patinar.

• Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume, nem levar as crianças ao banheiro.  

 Os objetos de todos os clientes devem ser acomodados no armário dos mesmos, ficando a chave sob sua responsabilidade.

• Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume, nem levar as crianças ao banheiro. Os objetos de todos  

 os clientes devem ser guardados no armário dos mesmos, ficando a chave sob a responsabilidade para cada cliente.

• Ficam previstas paradas técnicas da pista para a manutenção, com duração de aproximadamente 15 minutos.

• As instruções fornecidas pelos monitores devem ser respeitadas. O seu não cumprimento, bem como o não atendimento do constante no presente 

• Regulamento e nas Regras e Dicas de Segurança, implicará a retirada do patinador da pista - sem reembolso do valor do ingresso.

• Este regulamento deverá ser cumprido integralmente para a sua própria segurança.


