Regulamento: “SOFÁ DESCONTROLADO”
Período: de 23 de julho até 26 de julho
Horários de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 21h, domingos das 11h30min às 21h,
sendo a última participação às 20h55min.
Tempo máximo de Permanência do Cliente no Sofá: aproximadamente 30 segundos.
Vagas Limitadas
Inscrições gratuitas
Idade: a partir de 12 anos
Peso Máximo: 100 quilos

As inscrições deverão ser feitas no local do evento, até as 20h40min, por ordem de chegada.
INFORMAÇÕES GERAIS




















As inscrições somente poderão ser realizadas apenas para o mesmo dia.
É imprescindível que sejam respeitados a ordem das inscrições, bem como as orientações dos
monitores.
Ao se inscrever, a pessoa assume automaticamente todas as responsabilidades sobre sua
participação e aceita todos os termos desse regulamento.
É dever dos participantes e seus responsáveis, quando fizerem o cadastro, comunicarem se o
participante tem alguma limitação física ou impedimento de qualquer natureza para participar
do evento. Desta maneira, os organizadores do evento não se responsabilizam pela omissão
de informações referentes ao participante.
A participação é individual e terá a duração máxima de 30 segundos para o participante tentar
se manter sentado no sofá mecânico.
Podem participar os adolescentes a partir de 12 anos de idade, desde que estejam
acompanhados por seu responsável legal, o qual deverá autorizar sua participação.
Adultos com peso limite de até 100kg.
Todos os participantes deverão usar obrigatoriamente o capacete de segurança durante a
brincadeira.
Não será permitida a entrada de participantes portando brinquedos, alimentos, bebidas, bem
como mascando chicletes ou balas.
Não é permitida a guarda de pertences dos participantes e/ou responsáveis na área do
evento, não havendo responsabilidade sobre os mesmos.
Não será permitida a entrada de pessoas mascando chicletes ou comendo balas.
É imprescindível que sejam respeitados a ordem das inscrições, bem como as orientações dos
monitores.
Caso o participante decida participar novamente ao fim do evento, precisará retornar para
fazer inscrição, respeitando a fila e disponibilidade de vagas.
Caso o participante retorne em outro dia, será necessário realizar novo cadastro.
Os dias, os horários de funcionamento poderão sofrer alterações ou cancelamentos sem
prévia comunicação.
De duas em duas horas o equipamento do Sofá descontrolado será desligado durante 15
minutos para respectivos intervalos.
Ao fazer sua inscrição, o participante autoriza a utilização, em caráter gratuito, de sua
imagem para veiculação em mídia e divulgação do referido evento.
Em caso de dúvida pergunte a um monitor responsável

