PERÍODO:
Até 23/09.

HORÁRIOS:
Domingo a sexta, das 14h às 19h30* e sábados, das 12h às 19h30* (*entrada da última turma).

IDADE PERMITIDA:
03 a 12 anos.

TURMAS DE 12 CRIANÇAS POR SESSÃO:
As crianças só terão acesso ao evento desacompanhadas dos pais. Sujeito a lotação.

PARA PARTICIPAR:
Os responsáveis (maiores de 18 anos) devem fazer cadastro presencial obrigatório. Ao participar do
evento, automaticamente os pais ou responsáveis autorizam o uso de imagens captadas no local para
arquivamento e/ou publicação em qualquer mídia e território, durante todo o prazo de proteção dos direitos
autorais. Ao fornecer informações pessoais próprias e/ou dos participantes, os pais ou responsáveis
concordam com o seu armazenamento em banco de dados e com o recebimento de correspondências
eletrônicas relativas à divulgação de campanhas e ações realizadas pelo Shopping. Evento gratuito.

OBSERVAÇÕES:
•O

acesso ao evento é restrito às crianças;

•

É obrigatório que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora do evento durante a participação
da criança nas atividades;

•

É dever dos responsáveis, quando fizerem o cadastro das crianças, comunicar se a criança possui
alguma limitação. Dessa maneira, não nos responsabilizamos pela omissão de informações sobre a
criança;

•É

de inteira e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer danos que porventura o
participante venha a sofrer em decorrência de mau uso dos brinquedos, comportamento inadequado,
displicência e qualquer outro motivo que esteja em desacordo com as orientações deste regulamento
e dos monitores do evento;

•

Não é permitida a entrada de crianças com brinquedos, alimentos e bebidas, bem como mascando
chicletes ou balas;

•

Não é permitida a guarda de bens de crianças e/ou responsáveis na área do evento, não havendo
responsabilidade sobre esses bens;

•

É imprescindível que seja respeitada a ordem das inscrições, bem como as orientações dos monitores;

•

Reservamo-nos o direito de solicitar aos pais e responsáveis a saída de alguma criança que estiver
colocando em risco outras crianças durante sua estada no evento;

•

Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro e não podem se responsabilizar
por nenhuma criança;

•

A participação está vinculada à disponibilidade de vagas;

•

Como existe limitação de quantidade de participantes nas turmas, o evento estará sujeito a lotação;

•

Os dias e horários de funcionamento poderão sofrer alterações ou cancelamentos sem prévia
comunicação.

REGRAS PARA TIRAR FOTOS:
Para participar é obrigatória a retirada da pulseira no Espaço Cliente 1h antes de cada sessão;
Sábados: 8,15 e 22/9;
Duração de cada sessão: 30 minutos;
Sessões: 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 e 19h30;
Fila por ordem de chegada;
Atendimentos limitados.

