Regulamento “Uma Aventura de Férias”
De 13/01 a 20/02/2022 – EVENTO GRATUITO
Segunda a sábado: das 12h às 20h*
Domingos e feriados das 14h às 20h*
*Entrada da última turma às 19h30.
EVENTO:
•
O evento “Uma Aventura de Férias”, é um circuito de atividades recreativas e de
interatividade para crianças de 02 a 12 anos (crianças abaixo de 04 anos precisam estar
acompanhadas de um responsável para acessar a Área Baby)
•
O evento está dividido em 17 estações: Túnel de Elástico, Área Baby, Amarelinha, Jogo
da Trilha, Jogo do Elo, Twister, Jogo da Velha, Jogo da Memória, Escalada, Fecha Caixa, Dama,
Aero Rockair, 2 Mesas de Atividades, Bicicleta com Geradores de Energia, Espaguetes e Espaço
Instagramável
•
A participação no evento “Uma Aventura de Férias” é uma ação de caráter
exclusivamente recreativo, promovida pelo Shopping Taboão.
GERAL
•
Evento destinado para crianças a partir de 02 anos;
•
Capacidade de até 12 (doze) pessoas por turma;
•
Permanência de 25 minutos por turma;
•
A equipe do evento não se responsabiliza pela guardar das crianças desacompanhadas.
Por isso, é obrigatório a presença dos pais próximos ao evento, enquanto as crianças
participam das atividades;
•
Obrigatório o uso de máscara dentro do evento;
•
Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas, brinquedos e objetos pessoais;
•
Não é permitida a entrada de animais;
•
Todas as atividades estarão sobre a supervisão de monitores treinados, que darão as
recomendações de funcionamento das interações e segurança;
•
Todos os participantes do evento cedem, de forma irretratável e irrevogável e a título
gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua
imagem, voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a
ser registrados durante a realização do evento, para fotos, arquivos em meios digitais ou não,
digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do evento;
•
Os participantes que não estiverem de acordo com as regras de participação o evento,
não poderão participar das atividades;
•
O Shopping e monitoria não se responsabilizam por objetos esquecidos no evento ou
por objetos de valores dentro do espaço;
•
A participação será por ordem de chegada. Havendo necessidade de contenção de
filas, adotaremos o sistema de distribuição de senhas com horário de agendamento de
participação. O não comparecimento do participante no horário agendado, acarretará em
novo agendamento, mediante permanência na fila de espera;

•
Proibido retirada de quaisquer objetos da cenografia do evento;
•
Os clientes que quiserem participar novamente das atividades, deverão retornar ao
final da fila;
•
Havendo necessidade, este regulamento poderá ser alterado sem aviso prévio.

