
Regulamento Magic Games Circo 

Duração do evento e valor: Vide tabela anexada ao balcão. Em caso permanência 

inferior ao estabelecimento na tabela, a cobrança é efetuada sempre pelo valor integral 

do período. 

É de total responsabilidade dos pais ou responsáveis que verifiquem, de acordo, com o 

cupom, o horário de entrada e o tempo permanência da criança no local, sendo que não 

há tolerância de minutos excedentes nem cobrança fracionada. 

 

Indicações: Para todos os idades e todos pagam ingresso. Exceção: as crianças de 0 a 

24 meses não pagarão ingresso, sendo pagante o pai ou responsável maior de 18 anos. 

Os brinquedos não são indicados para pessoas com medo de altura, com gesso e/ou 

prótese, problemas respiratórios, epilepsia, portadores de cardiopatias ou que não se 

sintam aptas a utilizar o equipamento. 

 

Condições de uso: Não é permitida a entrada de criança e responsáveis sem camisa, 

usando sapatos e acessórios, consumindo bebidas e/ou alimentos (inclusive balas e 

chicletes), portando brinquedos e/ou sacolas. 

 

A Magic Games não se responsabiliza por quaisquer objetos em geral, já que não 

disponibiliza de depósito para objetos, devendo ser de responsabilidade de seu portador 

a guarda e proteção dos mesmos. Os pais ou responsáveis legais maiores de 18 anos 

devem aguardar suas crianças no local, conforme os termos Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

 

Ao sair do espaço por qualquer motivo, como ir ao banheiro e tomar água, só será 

permitido retornar mediante compra de uma nova entrada. 

 

Horário de Funcionamento: é o mesmo da área de alimentação e lazer do Madureira 

Shopping. 

 

A gerência reserva-se no direito de solicitar a retirada de adultos e crianças que não 

estejam utilizando adequadamente o espaço. 

 

Contato: sac@magicgames.com.br 

Formada de Pagamento: 

- Em dinheiro 

- Cartão de crédito ou Débito 

- *Não aceitamos cheques 

Tabela de Valores: 

Permanência de até: 

30 min - R$ 20,00 

45 min - R$ 30,00 

1 hora - R$ 35,00 

1 hora e meia - R$ 40,00 

2 horas - R$ 45,00 

Acima de 2 horas - R$ 50,00 

Valores com base na meia-entrada 

*Todos pagam meia-entrada 

*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio 

mailto:sac@magicgames.com.br


É obrigatória a permanência de um responsável enquanto a criança estiver brincando. 

É obrigatório o uso de máscara 

 

Capacidade máxima permitida será restringida durante o momento atual seguindo as 

orientações do ministério da saúde e decreto municipal - 36 pessoas** 


