
 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
1. Por razões de segurança, as crianças com idades compreendidas entre os 5 e 8 anos só podem aceder ao equipamento quando acompanhadas por um adulto. 

Recomenda-se a utilização de capacete.
2. O uso de capacete é recomendável para as crianças até aos 12 anos.
3. A Pista de Gelo dispõe de uma capacidade máxima de 40 patinadores/utilizadores em simultâneo e acesso condicionado a grupos de 20 patinadores/utilizadores  

com entradas desfasadas.
4. AGENDAMENTO PARA ENTRADA NA PISTA DE GELO – O acesso à Pista de Gelo está condicionado à implementação do sistema de acesso por agendamento através  

da distribuição de senhas.
5. As senhas definem a data e a hora em que o utilizador poderá aceder ao equipamento.
6. As senhas são distribuídas na pista de gelo, por ordem de chegada, para o horário disponível seguinte.
7. Respeite todas as indicações dos monitores da Pista de Gelo.
8. .É expressamente proibido:

• Sentar nas baías delimitadoras.
• A utilização do Pista de Gelo por grávidas, pessoas com algum tipo de incapacidade ou lesão visível e sob o efeito de álcool ou drogas.
• O uso do telemóvel e auriculares enquanto está a patinar.
• Circular em grupo ou de mãos dadas.

9. A organização reserva para si o direito de exigir a saída da Pista de Gelo daqueles que não cumpram as regras estipuladas ou causem desconforto ou risco aos outros 
utilizadores.

10.  A organização não se responsabiliza por furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro ou em redor da Pista de Gelo.
11.  A Pista de Gelo pode ser encerrada temporariamente, sem aviso prévio, por questões de segurança, para limpeza ou manutenção.
12.  A fila de acesso aos equipamentos poderá ser encerrada antecipadamente pela organização, de forma a garantir o cumprimento dos horários de encerramento  

do recinto e dos equipamentos. Será garantido o acesso ao equipamento a todos os utilizadores presentes na fila aquando do encerramento da mesma.
13.  A organização não se responsabiliza por qualquer acidente decorrido da indevida utilização ou do não cumprimento das regras do equipamento, cabendo nestas 

situações a responsabilidade ao utilizador.
14.  Os utilizadores da Pista de Gelo assumem todo o risco de lesões em consequência do não cumprimento das regras de segurança e utilização do mesmo.
15.  Não faça gestos ou utilize linguagem abusiva no recinto.
16.  Não tire fotografias a outras pessoas sem autorização.
17.  Ao entrar no equipamento, o utilizador aceita todas as regras de utilização do equipamento/divertimento acima descritas.

● ACESSO RÁPIDO LOTARIA CLÁSSICA ●  

Na compra de uma cautela da LOTARIA CLÁSSICA DO NATAL no Quiosque dos Jogos Santa 
Casa, junto à Casa do Pai Natal: 
Recebe um voucher (*) de acesso rápido;
Cada voucher é válido para um máximo de quatro pessoas e com oferta limitada à quantidade 
existente (*);
O voucher permite o acesso rápido à entrada na Pista de Gelo, Carrossel, Comboio, um pacote de 
pipocas ou um algodão doce e uma garrafa brinde.

Na compra de uma fração da LOTARIA CLÁSSICA DO ANO NOVO no Quiosque dos Jogos 
Santa Casa, junto à Casa do Pai Natal:
Recebe um voucher (*) que dá acesso rápido na compra de uma cautela da Lotaria Clássica do Ano 
Novo; 
Cada voucher é válido para um máximo de quatro pessoas e com oferta limitada à quantidade 
existente (*);
O voucher permite o acesso rápido à entrada na Pista de Gelo, um pacote de pipocas ou um 
algodão doce e uma garrafa brinde.

(*) observações 
- Cada voucher dá direito ao acesso rápido para um máximo de quatro pessoas e não pode ser reutilizado;
- A oferta do voucher é limitada à quantidade diária existente;
- O acesso rápido à Pista de Gelo está condicionado à implementação do sistema de acesso por agendamento;
- No momento de aquisição da sua cautela, no Quiosque Jogos Santa Casa da Praça de Natal, não deixe de 
esclarecer todas as suas dúvidas junto dos operadores dos Jogos Santa Casa.

NOTA IMPORTANTE: Para ter direito ao voucher, a sua cautela da Lotaria Clássica do Natal e/ou Ano Novo deve 

ser adquirida no Quiosque dos Jogos Santa Casa, junto à Casa do Pai Natal.

● AGENDAMENTO ●  
Para uma melhor gestão dos acessos e evitar a formação de filas que condicionem a livre circulação no recinto de todos os visitantes, o acesso à utilização da pista de gelo  

é feito através de um sistema de distribuição de senhas.

pista de gelo ECOLOGICA´

IDADE 
MÍNIMA: 
5 ANOS As crianças entre os 5 e 8 anos  de idade devem ser acompanhadas  por um adulto.

● 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

FUMAR USO DE TELEMÓVELCOMER / BEBER


