
INFECTED EXPERIENCE – formula HTF2  

Regras Gerais de Participação  

 A Infected Experience não é aconselhada a pessoas sensíveis e suscetíveis de geração 

de pânico associado a imagens impactantes de cenários recriados no âmbito da 

temática noturna, zombies, mortos-vivos, sangue, cheiros desconhecidos, fogo, 

pirotecnia, caos, perseguição, fuga, outros; 

 Os participantes não se farão acompanhar de objetos perigosos (incendiários, 

inflamáveis, cortantes, etc), nem deles fazer usos, por forma a não por em risco a sua 

própria segurança e a dos demais. Se tal acontecer, os participantes não continuarão 

na Infected Experience; 

 Se os participantes, por qualquer motivo, decidirem abandonar a Infected Experience 

em qualquer ponto do percurso, a mesma será dada como terminada e não haverá 

lugar qualquer devolução de dinheiro, sendo o participante acompanhado até à saída 

por elementos da organização identificados; 

 Os participantes irão respeitar a sinalização e sinalética da área de Infected Experience, 

seguindo escrupulosamente o percurso indicado pela mesma ou pelos 

atores/figurantes que o orientam; 

 Locais não intervenientes no percurso, e, portanto, não destinados a ocupação ou 

passagem, não são autorizados aos participantes; 

 A organização fará recolha de imagens, fotografia e vídeo que utilizará futuramente 

para meios promocionais e de divulgação do evento; 

 Os participantes na IE deverão comparecer no EUROPARQUE cerca de 15 minutos 

antes do início da sessão em que estão inscritos, com vista a check in, reunião do 

grupo e partida para a Infected Experience; 

 Os participantes deverão chegar a horas à sessão comprada, quaisquer atrasos são da 

responsabilidade do participante, sob pena de, em último recurso, não poder fazer a 

IE; 

 As crianças são bem-vindas à IE, desde que acompanhadas por um participante maior 

de idade! A idade mínima aconselhada à participação são os 12 anos, todavia, 

compete aos pais ou encarregados de educação percecionar a relação entre o tipo de 

experiência e aqueles que são os gostos e capacidade de “resistência” do seu 

filho/educando, atentando ao primeiro ponto destes alertas. De resto, os 

acompanhantes maiores, nesta situação específica, e com menores até aos 15 anos 

inclusive, terão de assinar um termo de responsabilidade para a participação do 

menor, em qualquer dos casos; 

 No caso de maiores de 16 anos a sua participação na Infected Experience será 

permitida quando acompanhados de pelo menos um adulto; 

 A Infected Experience, em alguns pontos do percurso, recorre a efeitos com “Strob 

Lights” (flashes de luz) não aconselhados a pessoas com epilepsia ou outras patologias 

suscetíveis de serem despoletadas por este género de efeito; 

 A participação não é recomendada a cardíacos, grávidas, pessoas com mobilidade 

reduzida. 



 Recomenda-se aos participantes a utilização de vestuário e calçado adequados, 

lanterna para uso durante o percurso e uma muda de roupa. 

 Os participantes poderão vir caracterizados se assim o desejarem. 

Obrigado e boa experiência. 


