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• atividades gratuitas •

01. O espaço Extreme Adventure é constituído por quatro áreas e uma atividade extra:
Circuito Aéreo com slide e escorrega
Pista de obstáculos com atividades de equilíbrio e Parede de escalada
Piscina de bolas
Atividade extra: módulo de realidade virtual

02. O Circuito Aéreo, que inclui o slide e escorrega, a Pista de obstáculos com atividades de equilíbrio e a Parede de escalada são destinados 
a crianças dos 4 aos 14 anos, com altura mínima de 110 cms e peso máximo de 100 kgs, e tem uma permanência máxima de 18 crianças em 
simultâneo, 6 em cada área, e aproximadamente 20 minutos de permanência máxima.

03. Nas áreas do Circuito Aéreo, a Pista de obstáculos com atividades de equilíbrio, a Parede de escalada e o Slide e escorrega é obrigatório 
o uso de EPI (equipamento de proteção individual), composto por um capacete (com uso obrigatório de touca) e arnês e longe de ligação a 
linha de serviço. 
O uso deste equipamento só é permitido mediante a supervisão de um monitor do espaço, sendo necessário que a criança não tenha na 
sua posse quaisquer objetos soltos e tenha o cabelo apanhado no interior da touca descartável de proteção.

04. A área da Piscina de bolas destina-se a todas as crianças a partir dos 2 anos de idade e tem uma lotação de 6 crianças em simultâneo e 
20 minutos de permanência máxima.

05. A atividade extra do módulo de realidade virtual não é permitida a crianças com idade inferior a 5 anos e a crianças que tenham 
anomalias de visão binocular ou qualquer outra condição médica grave.

06. No caso da capacidade de lotação ser atingida nas áreas do espaço, não será possível o acesso ao espaço.

07. As crianças não devem permanecer sozinhas no espaço, devendo fazer-se acompanhar pelo adulto responsável, sendo obrigatória a sua 
permanência junto ao espaço.
Os responsáveis pelas crianças deverão permanecer fora do espaço delimitado, com exceção às crianças que frequentem a Piscina de bolas 
e tenham idade inferior a 4 anos.  

08. Durante a permanência no espaço Extreme Adventure as crianças deverão cumprir todas as indicações dadas pelos monitores.  

09. Não é permitido levar qualquer objeto, comida ou bebida para o interior do espaço.

10. Não é permitido o uso de telemóveis, câmaras fotográficas ou de vídeo dentro do espaço.

11. A administração do MAR Shopping Matosinhos reserva-se o direito de exigir a saída do espaço Extreme Adventure dos participantes que 
não cumpram o presente regulamento ou quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, venham a ser comunicadas ou divulgadas.

12. A administração do MAR Shopping Matosinhos declara existir um seguro de responsabilidade civil relativo a danos provocados pela 
utilização não culposa do equipamento que constitui a área do espaço Extreme Adventure.

13. A administração do MAR Shopping Matosinhos não se poderá responsabilizar por danos físicos ou materiais decorridos da utilização 
indevida ou inadequada das áreas do espaço Extreme Adventure.

14. A administração do MAR Shopping Matosinhos não se poderá responsabilizar pelo furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro 
do espaço do evento.

15. O espaço Extreme Adventure poderá ser encerrado, temporariamente e sem aviso prévio, por questões de segurança, limpeza ou 
manutenção.

Para mais informações acerca do espaço Extreme Adventure poderá consultar o Balcão de Informações, piso 0 ou www.marshopping.com

A última admissão ao espaço “Extreme Adventure” processa-se às 12h40 da parte 
da manhã e às 19h40 da parte da tarde.

Todos os dias das 11h às 13h e das 15h às 20h, no atrium, piso 0.


