
REGULAMENTO – AQUAPLAY IGUATEMI 2020 
  

Período: De 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020. 
  
Horário de funcionamento da ação: 12h às 20h – diariamente 
  
Entrada Gratuita, mediante download de cupom no app do Iguatemi Porto Alegre 
  
Idade e acompanhamento: Permitida a entrada de crianças de 0 a 12 anos, somente 
acompanhadas por, no mínimo, um adulto responsável. É imprescindível o acompanhamento 
de um adulto responsável, durante todo o tempo de permanência da criança dentro do 
espaço. 
  
Participação e Cadastro: Evento Gratuito. Baixe o cupom do Aquaplay no aplicativo Iguatemi 
Porto Alegre e apresente na entrada do evento. Um (1) cupom garante a entrada da família 
inteira. 
  
- Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças. Desta forma, os pais ou 
responsáveis devem permanecer junto ao local do evento, sendo os únicos responsáveis pelos 
menores; 
- Não é permitida a entrada com alimentos bebidas e brinquedos; 
- O espaço Aquaplay está sob a supervisão de monitores treinados, que darão dicas de 
funcionamento e segurança; 
- Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua imagem e 
do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, para divulgação do 
referido evento; 
- Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 
coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades; 
- A coordenação do evento reserva-se ao direito de solicitar ao pai ou responsável a saída de 
alguma criança que estiver colocando em risco outras crianças durante a sua estada no evento. 
- O Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e a coordenação não se responsabilizarão por 
objetos esquecidos no local do evento; 
- Para acesso nas piscinas, é obrigatória a lavagem dos pés e pernas, caso estejam sujos de areia 
e similares; 
- Os ralos de sucção utilizados nas piscinas são equipados com tampa anti-aprisionamento; 
- Contamos com salva-vidas treinados, em tempo integral no evento, para garantir a segurança 
dos participantes; 
- Não é permitida a entrada de animais de estimação; 
- Os dias, os horários de funcionamento e atividades poderão sofrer alterações ou 
cancelamentos, conforme aviso prévio; 
- A sua permanência no local do evento é sua expressa concordância com os itens acima 
estipulados. 
 


