REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE

RULES IN THE PARK
Welcome to Dino Parque Lourinhã,

Para um dia divertido e tranquilo, recordamos-lhe que deve ter sempre em atenção o regulamento de

For a fun and relaxing day at “Dino Parque”, we remind you that you should follow the park's operating

funcionamento do parque, as regras de segurança e as instruções dadas pelos nossos colaboradores.

regulations at all times, as well as any safety rules and instructions given by our team.

Pedimos, também, que respeite as regras de boa educação, o respeito e a consideração pelos outros

We also kindly ask that you respect the rules of good education, respect and consideration for other

visitantes e colaboradores do Parque.

visitors and the park team.

Os colaboradores do Dino Parque reservam-se o direito de convidar os visitantes a abandonar o Parque

The Dino Parque's staff reserve the right to request the visitors to leave the premises of the Park in the

em caso de incumprimento destas regras de utilização e de segurança do mesmo, e negar o acesso a

event of non-compliance with these rules of use and safety. Also, to deny access to visitors under the

visitantes sob influência de álcool ou estupefacientes.

influence of alcohol or narcotics.

O Dino Parque reserva-se ainda o direito de requerer a presença das autoridades em caso de

The Dino Park reserves the right to require the presence of the authorities in case of necessity and

necessidade e que se justifique a presença dos mesmos.

justification of their presence.

ESTACIONAMENTO PÚBLICO

PUBLIC PARKING

O Dino Parque Lourinhã não se responsabiliza por danos causados nas viaturas estacionadas no

The Dino Parque Lourinhã is not responsible for any damages caused to any vehicles parked

parque publico, inclusive provocados por condições meteorológicas, incêndio e roubo.

within the public parking areas, inclusive any caused by weather conditions, fire and theft.

ENTRADA NO PARQUE

ENTRANCE IN THE PARK

A entrada no parque implica a aquisição de um bilhete por visitante, pessoal e intransmissível.

The entrance to the park implies the acquisition of one ticket per visitor, personal and

O bilhete é válido para uma visita e após validação não pode voltar a ser usado, expirando com a saída do

non-transferable. The ticket is valid for one visit and cannot be re-used after validation, and expires when

parque.

exiting the park.
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Bem-vindo ao Dino Parque Lourinhã,

O Dino parque não se responsabiliza ou compensa os visitantes por quaisquer prejuízos que advenham de

The Dino park is not liable neither compensates visitors for any losses arising from changes or

alterações ou desmarcações em consequência de condições atmosféricas adversas.

cancelations due to adverse weather conditions.

SUPERVISÃO

SUPERVISION

Os pais, responsáveis e coordenadores de Grupos são responsáveis pela vigilância dos menores

The responsible parents, groups and coordinators of groups are responsible for the surveillance of

ou integrantes do grupo a seu cargo, sendo que o Parque não se responsabiliza por eventuais

the minors or members of the group in their charge, and the park is not liable for any accidents that

acidentes que possam ser provocados ou causados por estes.

may be caused or as a consequence of the behavior of these under their responsibility.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RESPONSIBILITY LIMITATION

O Dino Parque é apenas responsável por danos causados por descuido ou eventual negligência dos seus

The Dino Park is solely responsible for damages caused by carelessness or eventual negligence of any of

colaboradores.

our staff members.

FILMAGENS E FOTOGRAFIA

FILMING AND PHOTOGRAPHY

É permitido fotografar dentro do parque e na zona do museu, dentro das áreas designadas para os

It is allowed to photograph in the park and in the museum area, within the designated areas for visitors, if

visitantes, sempre que para uso não comercial.

only for non-commercial purposes and use.

Para fotografia e Vídeo com objetivos comerciais, é necessária uma autorização formal da administração

For photography and video with commercial purposes, a formal authorization is required from the park

do Parque.

administration.

Todos os conteúdos do Parque estão protegidos por lei.

All the contents of the park are protected by law.

NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

GENERAL SAFETY STANDARDS

Todas as instruções e regras de segurança dos equipamentos devem ser cumpridas pelos visitantes e

All the instructions and safety rules of any available equipment must be followed by all visitors and

desde que autorizados pelo parque. Não é permitido o acesso a zonas delimitadas pelas barreiras de

provided that they are authorized by the park. Access to zones bounded by safety barriers is not allowed.

segurança.
É expressamente proibido fumar em toda a área do parque, incluindo a área do pavilhão principal e

It is expressly strictly prohibited to smoke in the entire area of the park, including the main pavilion area

pavilhão das atividades, sendo que se pode fumar apenas nas áreas designadas para tal.

and the pavilion of activities. You can only smoke only in the designated areas.

É permitida a entrada a cães, com exceção da área interior de restauração. É responsabilidade do dono

Dogs are allowed to enter, with the exception of the indoor restaurant area. It is the dog´s owner

assegurar que o cão tem trela, açaime quando definido pela lei, assim como apanhar os dejetos do seu

responsibility to ensure that the dog has a leash, muzzle when defined by the law, as well as to pick-up the

animal através da utilização de sacos de plástico adequados a essa utilização.

waste of its pet using of plastic bags suitable for that use.

É da responsabilidade do dono do animal todos e quaisquer danos provocados a pessoas e propriedade.

The owner of the pet assumes full responsibility for any damage caused to persons and property.

Não é permitida a entrada de armas ou objetos considerados perigosos.

The entry of weapons or objects considered dangerous is not permitted.

