
DESAFIO WILD MEGA MONSTER

Você encara um desafio de comer o Combo Wild Burguer? 

É composto por: 06 hamburgueres de 120g cada, 06 deliciosas fatias de queijo, tomate, alface, bacon, molho 
especial envoltos em um pão fofinho, uma porção de batata rústica, e um copo de refrigerante de 500ml.*

Regulamento:

Horário: 15h30 as 16h00 

Local: Palco Wave (Piscina de ondas)

Quantidade máxima de participantes: 5 pessoas

Inscrição:

- Apenas maiores de 18 anos podem participar;

- O anúncio da competição será feito pelo animador na hora do desafio no Palco da Wave (Piscina de ondas);

- Os 5 primeiros pais que comparecer no local da prova poderão participar.

Regras:

- O visitante deverá consumir: um lanche gigante + porção de batatas + um refrigerante;

- Tempo para consumo: 15 minutos ou até o primeiro participante que terminar;

- Comparecer no local do desafio pontualmente as 15h30;

- Não pode passar mal;

- Não pode levantar da cadeira;

- Não pode sobrar nada do combo;

- Não passar mal por 01 minuto após consumir.

* O combo Wild Mega Monster é exclusivo para o desafio, e não está no cardápio de venda. 



DESAFIO BOLICHE INFLÁVEL

Um desafio onde o competidor deverá derrubar a maior quantidade de pinos deslizando de barriga para baixo. Cada 
participante terá duas tentativas, o vencedor sairá da soma das duas tentativas, onde o maior pontuador ganhará.

Regulamento:

Horário: 12h00 as 12h30 

Local: Frente da Wave (Piscina de ondas)

Quantidade máxima de participantes: 2 pessoas

Inscrição:

- O anúncio da competição será feito pelo animador na hora do desafio no Palco da Wave (Piscina de ondas);

- Os 2 primeiros pais que comparecer no local da prova participarão do desafio.

Regras:

- O visitante deverá tentar derrubar todos os pinos utilizando apenas o seu corpo;

- Total de tentativas: 2 por visitante; 

- Comparecer no local do desafio pontualmente as 12h00;

- Não pode levar qualquer objeto;

- Não pode ir de pé.



DESAFIO TOALHA NO CESTO

Cada dupla receberá uma bola e uma toalha, cada pessoa da dupla segurará nas pontas da toalha fazendo da toalha 
uma “catapulta”, tentando jogar a bola dentro do cesto que estará na sua frente. Os vencedores serão os que 
acertarem primeiro duas bolas no cesto. 

Regulamento:

Horário: 14h30  às 15h00

Local: Em Frente ao Deck inferior direito da Wave (Piscina de ondas)

Quantidade máxima de participantes: 6 pessoas (3 duplas)

Inscrição:

- O anúncio da competição será feito pelo animador na hora do desafio no Palco da Wave (Piscina de ondas);

-  As 3 primeiras duplas (pai e filho(A)) que comparecer no local da prova participarão do desafio.

Regras:

- O visitante deverá tentar acertar a bola dentro do cesto em sua frente. 

- Total da prova: 10 minutos ou até os competidores acertarem 2 vezes a bola no cesto

- Comparecer no local do desafio pontualmente as 14h30;

- Não pode encostar a mão na bola;

- Não pode chutar a bola;

- Só vale acertar a bola com a toalha.



BARRIGADA

Cada competidor terá uma única chance para realizar um salto de barriga na piscina. O ganhador será aquele q ue 
mais agradar o público.

Regulamento:

Horário: 13h00 às 13h30

Local: Palco da Wave ( Piscina de Ondas)

Quantidade máxima de participantes: 5 pessoas 

Inscrição:

- O anúncio da competição será feito pelo animador na hora do desafio no Palco da Wave (Piscina de ondas);

- Os 5 primeiros competidores que comparecer no local da prova participarão do desafio.

- Apenas maiores de 18 anos podem participar;

Regras:

- O visitante deverá tentar fazer a melhor barrigada;

- Cada competidor terá somente uma chance;

- Comparecer no local do desafio pontualmente as 13h00;

- Não pode pular de cabeça para baixo, se pular estará eliminado;

- Pode saltar em bomba, de Pé ou Barrigada;

- O ganhador será quem o público achar que fez o melhor pulo de barriga.




