
Regulamento “Na Floresta com o Mutano”  

1) Atividade recreativa gratuita com acesso mediante a cadastro/agendamento. É 
obrigatório o cumprimento de todas as orientações e regras deste regulamento. 
Crianças com idade até 10 anos poderão participar. Os brinquedos instalados 
neste evento estão em conformidade as recomendações da ABNT NBR 16071: 
2012 Playground.  

2) Horários e datas de funcionamento: De 12h às 19h30* de Domingo a Sexta. De 
10h às 21h30* aos Sábados. E de 10h às 21h30* excepcionalmente em 12/Out 
(feriado). (*Horário da última turma). 

3) A atração é composta por um conjunto de 04 (quatro atrações) sendo: Torre 
quadrada, Ponte pênsil e torre retangular que formam um circuito de livre acesso, 
e a Parede de escalada, com acesso individualizado. 

4) Torre quadrada, Ponte pênsil e Torre retangular: 4.1. Crianças maiores de 04 
anos. 4.2. Não há a necessidade de equipamentos de segurança. Permitido até 
(05) cinco participantes por vez, simultaneamente no circuito com as 3 (três) 
atrações.  

5) Parede de escalada: 5.1. Crianças maiores de 04 anos. 5.2. Obrigatório o uso 
do cinto cadeirinha e a supervisão e acompanhamento do monitor do parque. 
5.3. É aconselhável o uso de calçado. 5.4. Há restrição ao uso de saias, 
(somente com shorts por baixo) vestidos e sapatos com qualquer tipo de salto. 
Não use anéis ou acessórios para não se machucar. 5.5. Aguarde o monitor para 
entrar e sair do muro, (somente os monitores podem manusear o equipamento). 
5.6. Nossa segurança é automática (auto belay); para descer  em qualquer altura 
que estiver, basta soltar o corpo e usar os pés para se afastar dos muros. 5.7. 
Somente estará livre o muro quando estiver com a bandeira VERDE, bandeira 
vermelha muro OCUPADO. 5.8. O muro tem 4 metros de altura e o nível de 
dificuldade depende da habilidade do participante, então siga as orientações dos 
monitores para melhor aproveitamento.5.9. Só escale quando estiver clipado no 
equipamento. 5.10. Não segure na fita enquanto escala, somente nos pontos de 
apoio.5.11. Permanecer sempre embaixo do equipamento de segurança, e não 
acima. 5.12. Nunca escale com a fita frouxa. A fita é recolhida automaticamente. 
Você não deve escalar mais rápido que o recolhimento da fita. Não interfira com 
o movimento da fita. 5.13. Permitido 01 (um) participante por vez. 5.14. Peso 
máximo do equipamento de segurança e acesso à torre: 90 kg. 

6) Tempo médio de participação na escalada: 3 minutos.  
7) Tempo médio de participação na Torre quadrada, Ponte pênsil e Torre 

retangular: 4 minutos.  
8) Os monitores não estão autorizados a guardar qualquer pertence dos 

participantes durante o circuito. 
9) A atividade não é recomendada para participantes com qualquer tipo de restrição 

médica à atividade física, ou que tenham fobia de altura. Não permitido para 
pessoas com: problemas cardíacos, tais como: taquicardia, arritmia, ou que já 
tenha feito cirurgia cardíaca. Problemas de hipertensão e/ou hipotensão. 
Problemas neurológicos (epilepsia). Pessoas gestantes. Pessoas sob influência 
de álcool ou drogas. Pessoas que tenham sofrido cirurgias ou fraturas recentes, 
sendo obrigatória a informação ao operador. A participação sempre dependerá 
da avaliação do operador do equipamento.  

10) Os participantes deverão seguir todas as orientações transmitidas pelos 
monitores. É proibido correr, pular, se pendurar ou realizar qualquer outro 
movimento que coloque em risco a sua própria segurança ou dos demais.  

11) O Jovens Titãs é uma atividade recreativa, por isso sua execução está sujeita a 
completa aceitação das regras. Caso, o participante se comporte de maneira 
inapropriada, ameaçando a sua segurança ou dos demais participantes, poderá 
ser solicitado sua retirada da atividade. 



12) A participação no evento será por ordem de chegada. 
13) Não será permitida a entrada de participantes portando alimentos, bebidas, 

mascando chicletes ou balas. 
14) Não será permitida a guarda de pertences dos participantes na área do evento, 

não nos responsabilizamos pelos mesmos. 
15) Todos os participantes do evento cedem ao Shopping ABC, à Ludi 

Entretenimento e a Warner Bros e DC Comics, de forma irretratável e irrevogável 
e a título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo 
critério, da sua imagem, voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre 
as imagens que venham a ser registrados durante a realização do evento, para 
fotos, arquivos em meios digitais ou não, digitalizados ou não, a critério dos 
organizadores e responsáveis do evento, renunciando ao recebimento de 
qualquer remuneração, direito ou compensação, inclusive participação em renda 
que vier a ser auferida, a qualquer tempo e em qualquer montante, com a 
utilização e/ou transmissão do material fixado, por TV, internet ou qualquer outra 
mídia, em programas, filmes, promoções, divulgação e quaisquer outros usos, 
em um número ilimitado de cópias e em qualquer país do mundo.  

16) É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como 
as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura, ficando o 
participante responsável por acidentes ocorridos devido ao descumprimento 
destas normas. 

17) O promotor é o responsável direto pela atração, ficando ao seu cargo zelar pela 
integridade física e moral de todos os clientes, e a garantia no cumprimento de 
todas as regras, podendo advertir o participante ou solicitar sua retirada caso 
não atendam as regras de uso, e de convivência social.  

18) Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do e-mail: 
marketing@shoppingabc.com.br.  
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