
REGULAMENTO CLIMB MANIA ITINERANTE 

- De Segunda a sexta: das 13h às 21:30h; 
- Sábados: das 11h às 21:30h; 

- Domingos/feriados: das 14h às 19;30h; 
 

Arvorismo Infantil: 
 crianças maiores de 04 anos; 

Arvorismo Aventura: 
crianças acima de 1,20 de altura, ou que 

consiga alcançar o cabo de segurança 
Escalada: 

 crianças maiores de 04 anos; 
 
 

Ingressos: 
 

· Será cobrado por tempo 

a) 20 min – R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

b) 30 min – R$ 50,00 (cinquenta reais); e 

c) 40 min – R$ 60,00 (sessenta reais). 

* Não é permitido: chinelo, calçado com salto ou que não esteja preso nos pés, 
saia (sem shorts por baixo).  

 
Para participar é necessário o preenchimento de cadastro e assinatura do termo de 

responsabilidade.  

A presença do responsável é obrigatória durante a participação da criança no evento. 

A) Os equipamentos de segurança (capacete, cinto cadeirinha e talabarte) são de uso de 

obrigatório. Somente os monitores podem manusear o equipamento. 

B) É obrigatório o uso de calçado fechado, de preferência tênis. 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. 

C) A participação no evento será por ordem de chegada durante o horário do termino 

do evento. 

D) Os monitores não estão autorizados a guardar qualquer pertence dos participantes 

durante o circuito. 

E) Não é permitida o acesso ao Circuito com alimentos ou bebidas. 



F) A atividade não é recomendada para participantes com qualquer tipo de restrição 

médica à atividade física, ou que tenham fobia de altura. 

G) 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. 

H) O Climb Mania 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. 

 

Agradecemos a compreensão de todos. 

 

PARA QUE SUA DIVERSÃO SEJA MAIS GOSTOSA E SEGURA, 
SEGUEM ALGUMAS DICAS!  
1 Aguarde o monitor para entrar e sair dos muros, (somente os monitores podem 
manusear o equipamento) 
2 Nossa segurança é automática (auto belay) então para descer  em qualquer altura que 
estiver, basta soltar o corpo e usar os pés para se afastar dos muros 
3 Somente estão livres os muros que estão com a bandeira VERDE, bandeira vermelha 
muro OCUPADO. 
4 Nossos muros tem 7 metros de altura e níveis de dificuldades diferentes siga as 
orientações dos monitores para melhor aproveitamento. 
5 Deve ser respeitado o tempo de permanecia na área do evento de acordo com a 
aquisição do ingresso 
BOA ESCALADA. 
 
REGRAS CLIMB MANIA: 
1 Idade mínima 04 anos 
2 Só é permitida a entrada dos participantes. Acompanhantes devem aguardar do lado 
de fora. 
REGRAS ARVORISMO: 
1 Somente com a presença do Monitor  
2 Uso obrigatório de capacete. 
3 Para participar do circuito mais ALTO, precisa ter no mínimo 1,20 m de altura. 
4 Para participar do circuito mais BAIXO, basta ter no mínimo  4 anos de idade. 
5 A capacidade do arvorismo é de 6 a 8 crianças por vez. 
 

 


