
Vem  
curtir as 
 férias

e espantar o frio  
no JK Shopping

Traga a criançada 
para se divertir no 
Magic Castelo Nevado 
com escorregador 
caracol, pula-pula e 
piscina de bolinhas. A 
temperatura vai subir!

Confira o regulamento completo 
no site jkshoppingdf.com.br

De 1 a 30 de julho  
Ingresso: R$ 30,00  
(30 minutos)

Vem 
    viver

Apoio:



Vem 
    viver

REGULAMENTO
MAGIC CASTELO NEVADO 

PARA TODAS AS IDADES/TODOS PAGAM 

VALOR: Vide tabela divulgada no balcão. Todos pagam 
ingressos. Exceção: O pai ou a mãe ou o responsável 
maior de 18 anos da criança pagante com altura 
inferior a 0,90m ou de 48 meses (4 anos) a entrada 
será gratuita.  

DURAÇÃO: O pagamento do período de permanência 
no parque será efetuado após a saída do participante. 
É de responsabilidade do usuário adulto e dos pais 
ou responsáveis pelas crianças, que verifiquem de 
acordo com o cupom, o horário de entrada, bem como 
o tempo de permanência no parque, sendo que não 
há tolerância de minutos excedentes, nem cobrança 
fracionada. Em caso de permanência inferior ao tempo 
mínimo estabelecido na tabela, a cobrança é realizada 
pelo valor integral deste período.  

INDICAÇÕES: Todas as idades. Os brinquedos não 
são indicados para pessoas com medo de altura, 
com gesso e/ou prótese, problemas respiratórios, 
epilepsia, portadores de cardiopatias ou que não se 
sintam aptas a utilizar o equipamento.  

CONDIÇÕES DE USO: Não é permitida a entrada de 
crianças e responsáveis sem camisa, usando sapatos 
e acessórios, consumindo bebidas e/ou alimentos 
(inclusive balas e chicletes), portando brinquedos, 
sacolas ou objetos que possam oferecer algum perigo.  

A Magic Games não se responsabiliza por objetos 
perdidos, esquecidos ou danificados dentro do espaço, 
devendo ser de responsabilidade de seu portador 
a guarda e proteção deles ou qualquer dano físico 
ocorrido, que tenha sido causado por violação de regras 
ou imprudência. O espaço não se trata de modalidade 
‘’cuida bebê’’, portanto, os pais ou responsáveis legais 
maiores de 18 anos devem AGUARDAR SUAS CRIANÇAS 
NO LOCAL, conforme previsto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) Ao sair do espaço por qualquer 
motivo, como ir ao banheiro e tomar água, só será 
permitido retornar mediante compra de uma nova 
entrada.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: é o mesmo da área 
de alimentação e lazer do shopping. 

A gerência reserva-se no direito de solicitar a retirada 
de adultos e crianças que não estejam utilizando 
adequadamente o brinquedo. Não será devolvido o 
dinheiro caso seja constatado a utilização indevida do 
brinquedo. 


