
Acesso
limitado a6 pessoas do mesmo agregado familiar de cada vez

caSa do pai natal
REGRAS DE UTILIZAÇÃO

1. O acesso à Casa do Pai Natal está limitado a grupos de seis pessoas de cada vez. 

2. Os horários da presença do Pai Natal serão afixados diariamente junto à Casa do 

Pai Natal. 

3. Cada grupo não poderá tirar mais de 3 (três) fotografias, de forma a permitir o 

acesso a um maior número de pessoas.

4. A fila de acesso à Casa do Pai Natal poderá ser encerrada antecipadamente 

pela organização, de forma a garantir o cumprimento dos horários de presença 

do Pai Natal. Será garantido o acesso ao equipamento a todos os utilizadores 

presentes na fila aquando do encerramento da mesma.

5. Respeite todas as indicações dos monitores do Casa do Pai Natal.

6. É expressamente proibida a entrada na Casa do Pai Natal por pessoas com 

algum tipo de lesão visível e/ou sob o efeito de álcool ou drogas.

7. A organização reserva para si o direito de exigir a saída da Casa do Pai Natal 

daqueles que não cumpram as regras estipuladas ou causem desconforto ou 

risco aos outros utilizadores.

8. A organização não se poderá responsabilizar por furto ou desaparecimento de 

objetos pessoais dentro ou em redor da Casa do Pai Natal.

9. A Casa do Pai Natal pode ser encerrada temporariamente, sem aviso prévio, por 

questões de segurança, limpeza ou manutenção.

10.  Não faça gestos ou utilize linguagem abusiva.

11.  Ao entrar na Casa do Pai Natal, o utilizador aceita todas as regras de utilização 

acima descritas.FUMAR COMER / BEBER

● HORÁRIO ●
De 1 a 31 de dezembro de 2022

Dia de Abertura: 11h00 - 20h00

segunda a sexta-feira: 14h00 - 20h00

sábados, domingos e feriados:  
11h00 - 20h00

Dia 24 de dezembro: 11h00 - 16h00

Dia 25 de dezembro: ENCERRADO

Dia 31 de dezembro : 11h00 - 16h00


