REGULAMENTO
1) O ingresso é individual e intransferível.
2) Participantes: a partir de 7 anos.
3) Para segurança de todos, os participantes não terão acesso ao interior das pistas e nem ao
manuseio dos drones. Somente os instrutores farão as trocas de baterias e posicionamento dos
drones na pista.
4) Só serão permitidos drones, e demais acessórios, fornecidos pela organização do evento.
5) Regras de cobrança:
No balcão R$ 2,00 por minuto, com o mínimo de permanência de 15 minutos. Para cada minuto
adicional, cobrança extra de R$ 2,00
Ingressos com desconto somente pelo Sympla, comprando os combos antecipadamente. Para
cada minuto adicional, cobrança exta de R$2,00.
6) O tempo é medido por meio de um cadastro individual no software. Caso o nosso sistema
apresente falhas (queda de energia ou conectividade), utilizaremos o sistema manual anotando
os minutos através de relógios digitais sincronizados na entrada e saída do recinto.
7) O sistema está programado para contabilizar apenas os minutos completos no ato da
cobrança. Não haverá cobrança nos segundos que não completarem um minuto e o sistema
reduzirá um minuto para compensar o tempo de entrada e saída do brinquedo. Exemplo: se o
cliente ficar 17 minutos e 45 segundos, o sistema vai considerar 16 minutos.
8) O tempo começa a ser contado ao registrar a sua ENTRADA. Quando quiser parar o tempo de
voo, dirija-se à SAÍDA. Assim, o sistema irá parar de registrar a contagem de tempo em que
permaneceu no evento. Após isso, dirija ao BALCÃO DE PAGAMENTO.
9) Não é permitido guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem repassá-los a
terceiros.
10) Os pais e/ou responsáveis são quem promovem a retirada de seus filhos da atração, assim
como o controle do tempo de permanência no evento.
11) Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume,
nem levar as crianças ao banheiro. Os mesmos podem barrar a entrada de algum participante
que esteja com algum elemento de vestuário e ou acessório que possa trazer danos ao recinto
bem como colocar a própria segurança e de terceiros em risco, como material pontiagudo e ou
inadequado.
12) Não é permitido o acesso ao evento com alimentos e bebidas.
13) É de exclusiva responsabilidade do participante qualquer acidente que porventura venha a
acontecer durante a participação da atração ao descumprir as orientações de segurança do
evento.
14) A venda de ingressos deverá ser encerrada de forma que o atendimento do evento seja
realizado até o limite do horário do seu fechamento.
15) O Drone Race não se responsabiliza por objetos deixados na recepção, bancadas ou no
interior do evento.

16) Ao acessar o evento, todos os participantes cedem ao Drone Race, a título gratuito e livre de
qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, o uso da sua imagem e quaisquer
direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a ser registradas durante a realização
do evento, para fotos, arquivos de meios digitais ou não, a critério dos organizadores e
responsáveis pelo evento.
17) Quanto à acessibilidade das pistas, simuladores e Fut-Drone foi pensado para permitir a
circulação de cadeirantes. Citamos que esse não é um entretenimento indicado para portadores
de deficiência visual e ou, restrições de movimentos das mãos.
18) Não é permitida a entrada de animais no evento.

Informações, sugestão, reclamações e elogios enviei e-mail para:
contato@dronerecebrasil.com.br

