Regulamento para Utilização do Passaporte:
1. O passaporte com entrada gratuita não é válido para Janeiro e período de Carnaval.
2. Consumação mínima de R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa acima de 12 anos.
3. Não válido em ônibus ou excursões.
4. Não é permitida a entrada de qualquer tipo de alimento ou bebida. O parque possui dois
restaurantes com fogão à lenha e serviço a la carte e, ainda, lanchonetes com porção e bebidas
variadas.
5. Atenção: Às quartas, quintas e sextas‐feiras só funcionam o parque aquático, pesque‐pague
e restaurante, exceto de 15 de dezembro até 15 de março, feriados e férias, no qual todas as
atrações funcionam normalmente para sócios e não sócios.
6. Todos os 5 comtemplados terão direito a passear de teleférico quantas vezes desejarem,
pescar a vontade em no pesque‐pague, cavalgar, passear de charrete e trenzinho e ainda
usufruir do parque aquático, playground e cachoeira artificial.
7. Caso já tenha utilizado o passaporte antes de 01/01/2010, está autorizado a utilizá‐lo
novamente. Se utilizou o passaporte após esta data e tenha recebido um novo, o mesmo não
terá validade, dando direito somente a um desconto especial de 20%.
Regulamento da Promoção Lazer & Cultura:
1. O prêmio poderá ser transferido para outra pessoa, desde que a mesma seja funcionário(a),
dependente, aposentado ou pensionista da ArcelorMittal Tubarão.
2. O ganhador terá até 30/11/2011 para utilização do prêmio, salvo outras definições
detalhadas na descrição da Promoção.
3. O prêmio/cortesia deverá ser retirado na sede do Programa em até 15 dias após o sorteio
(salvo outras definições detalhadas na descrição desta promoção), mediante um depoimento
do ganhador dizendo sua opinião sobre o Programa e em nenhuma hipótese o prêmio/cortesia
poderá ser trocado por outro.
4. O prêmio poderá ser retirado por outra pessoa mediante a apresentação de um documento
de identificação do ganhador ou do e‐mail que lhe fora enviado, antecedendo do envio de um
depoimento do próprio ganhador para o e‐mail do Lazer & Cultura.
5. Ao participar da presente promoção, os participantes estarão concordando com todas as
normas contidas no presente regulamento e na descrição da promoção.

