
 

 

A segurança nos parques aquáticos flutuantes e infláveis são de grande importância para 

a prevenção de incidentes como afogamentos, lesões de cabeça e pescoço, traumas na coluna 

vertebral e outras lesões associadas como cortes, ferimentos, fraturas, arranhões e contusões. 

Estabelecemos algumas orientações para ajudar a garantir a sua segurança e a de sua família!  

 

1. O uso do colete Salva-Vidas é obrigatório; 

2. Use coletes salva vidas de forma correta, bem ajustado e em todas as áreas que sejam 

obrigatório seu uso; 

3. Atenção constante no seu filho; 

4. Não faça uso do parque sob influência de drogas, bebidas alcoólicas e medicamentos; 

5. Acate as orientações do Guarda-Vidas quanto à segurança e às normas de utilização dos 

brinquedos; 

6. Acione o Guarda-Vidas em qualquer situação de risco que você possa se encontrar ou que 

veja alguém em risco ou em atitude de risco; 

7. Não tente pular na água para socorrer alguém, acione o Guarda-Vidas; 

8. Não pule de ponta nos brinquedos ou dê saltos “mortais” em cima dos brinquedos e para 

queda na água; 

9. Só pule na água fora dos brinquedos nos locais indicados por placas informativas, que seja 

indicado pelos Guarda-Vidas e perto dos Guarda-Vidas; 

10. Não ultrapasse as boias e sinalizações no entorno do parque flutuante; 

11. Sempre obedeça às sinalizações, elas estão ali para sua segurança e de sua família; 

12. Acate os apitos e os comandos de advertência dos Guarda-Vidas, eles asseguram que você 

brinque em segurança e não se coloque em risco nem coloque outras pessoas em situação 

de risco; 

13. Certifique-se que não há pessoas ou objetos na água antes de saltar de qualquer área; 

14. Não mergulhe e não brinque de prender a respiração sob (debaixo) do flutuante; 

15. Não nade nem passe de um brinquedo para outro debaixo do flutuante; 

16. Não entre no parque flutuante com objetos cortantes, pontiagudos, perfurantes e/ou 

garrafas e copos de vidro; 

17. Não entre no parque flutuante com qualquer tipo de comida e/ou bebida; 

18. Retire relógios, pulseiras, colares, brincos ou qualquer outro objeto que possa lhe machucar 

ou machucar outra pessoa; 

19. Nunca mergulhe de cabeça fora de qualquer obstáculo ou do flutuante, você deve sempre 

entrar na água com os pés primeiro; 

20. A posição correta de deslizamento sobre os obstáculos é cruzar os braços sobre o peito, 

cruzando os pés e pernas juntos; 

21. Se deslizar com um amigo, não segure as mãos, deslize separadamente; 

22. Pise nos locais com cuidado pois o parque é escorregadio e instável; 

23. O parque é para uso apenas durante o horário de funcionamento ao público, enquanto os 

Guarda-Vidas estão de plantão. 

24. Verifique o tamanho mínimo de altura recomendada para utilização do parque; 

25. Recomendamos o uso de protetor solar. 

 

Embora a diversão seja importante, nada é mais importante do que a sua vida e da sua família. 
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