
REGULAMENTO “BAILINHO DE CARNAVAL IGUATEMI ESPLANADA”

Horário de Funcionamento

Sábado, Domingo e Segunda-feira (10, 11 e 12/02)

Abertura do Garden às 12h, demais operações das 15h às 20h

Acesso gratuito e limitado a capacidade de público, conforme ordem de chegada.

Capacidade máxima de 1.200 pessoas.

A gentileza é sempre bem vinda. Compartilhe os lounges com outras pessoas e dê preferência 
a pessoas com deficiência, gestantes e idosos.

É proibido uso de spray de espuma no evento, evitando dessa forma possíveis acidentes.

Proibido acesso de menores de 18 anos desacompanhados dos responsáveis.

Proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

É proibido fumar em toda a dependência do evento.

A comercialização de produtos bebidas e comidas é de inteira responsabilidade dos 
respectivos operadores. A velocidade de entrega dos pedidos pode ser afetada de acordo com 
o volume de pessoas na mesma opção de gastronomia e/ou bebidas.

As pessoas presentes no "Bailinho de Carnaval" podem ter o uso de imagem cedidas para 
divulgações do evento.

O Iguatemi Esplanada se restringe no direito de convidar a retirar-se do evento, pessoas que 
por ventura, gerem algum desconforto ou risco para os demais participantes do evento 
"Bailinho de Carnaval"

O Iguatemi Esplanada não se responsabiliza por pertences ou objetos deixados ou esquecidos 
dentro do "Bailinho de Carnaval". 

Uma vez tendo saído do evento o cliente deverá voltar a entrada no evento e realizar a nova 
entrada, que será possível de acordo a fila de espera e capacidade de pessoas.

A programação cultural poderá sofrer ajustes de horários e mudança das atrações a qualquer 
momento e sem aviso prévio.

Conforme as normas de acesso nas dependências do shopping, ao  sair do "Bailinho de 
Carnaval" solicitamos que não seja utilizado máscaras ou acessórios similares, que possam 
encobrir o rosto durante o seu passeio no Iguatemi Esplanada.


