
 

 

 

 

Regulamentos de Uso: 

1. O MSC Mundo das Crianças está aberto das 10:00 às 18:00 e encerra nos dias de encerramento 
do Centro.  

 
2. O MSC Mundo das Crianças é apenas para crianças de 2-12 anos de idade, sob a supervisão de 

adultos (com 18 anos ou mais).  
 
3. Por favor siga as instruções do pessoal do Centro e cumpra os Regulamentos de Uso estipulados 

para utentes. 
 
4. Os utentes devem respeitar os limites de idade estipulados pelo Centro. Os funcionários do 

Centro têm o direito de solicitar a qualquer utilizador um do seu documento de identificação para 
comprovar a idade.  

 
5. Estritamente proibido de comer, beber, fumar e fazer lixo dentro do recinto. Por favor Mantenha o 

local sempre limpo.  
 
6. Por razões de higiene e segurança, os utilizadores devem tirar os sapatos e usar apenas meias.  
 
7. Antes de entrar no recinto de jogos, remove os objectos afiados ou soltos. As crianças não devem 

usar capuzes, cachecóis ou roupas com atilhos e     é aconselhável usar calças compridas quando 
brincar nos escorregas.  

 
8. O Centro de Ciência de Macau reserva o direito de não permitir a admissão de qualquer pessoa 

considerada com doença contagiosa ou de outras doenças, ou se recusar a cumprir o 
Regulamento de Uso para utentes.  

 
9. O Centro reserva o direito de controlar o número de pessoas que entram no recinto e os horários 

de abertura do mesmo.  
 
10. A fim de garantir a segurança de todos os utilizadores, o adulto acompanhante deve orientar e ter 

sempre as crianças sob os seus cuidados. Por favor, evite que as crianças corram, persigam, 
empurrem, lutem, façam bullying, atirem objectos ou violem de alguma outra maneira os 
regulamentos de utilização do recinto.  

 
11. Todas as instalações de brincar no dentro do recinto são exclusivamente para crianças. Por 

razões de segurança, os adultos não devem usá-las.  
 
12. Antes de usar as instalações, os pais ou encarregados devem considerar o ambiente existente, 

entender e aceitar os riscos potenciais associados a cada instalação. Os pais ou encarregados 
são responsáveis de cuidar a segurança dos utilizadores. Caso se encontrar qualquer acidente, o 
Centro renuncia a responsabilidade decorrente do uso de instalações dentro deste recinto.  

 
13. Por favor de cuidar todos os equipamentos e artigos. O Centro reserva o direito de exigir 

responsabilidades a quem quer que danifique, quebre ou manche quaisquer equipamentos ou 
artigos, bem como de exigir a respectiva compensação.  

 
14. Os utilizadores devem cuidar dos seus pertences pessoais. O Centro não se responsabiliza por 

quaisquer artigos danificados ou perdidos.  
 
15. Em caso de emergência ou de qualquer incidente como danificação de qualquer equipamento, por 

favor de contactar a nossa equipa para assistência. 


