
 
REGULAMENTO DO EVENTO “OFICINA DE MASSINHA PLAY-DOH®” 

 

I- ORGANIZADORAS, LOCAL E DATA 

 

1- O evento Oficina de Massinha PLAY-DOH® (o “Evento” ou a “Oficina”) é realizado pela HASBRO 

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA., empresa com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 2º andar, bairro Alto de 

Pinheiros, CEP 05477-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.743.754/0001-43 (“HASBRO”), em conjunto 

com a 2A1 MONTAGEM E LOCAÇÃO LTDA., empresa com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São 

Paulo, naRua Sisa, 768, bairro Cumbica, CEP 7221-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.909.360/0001-64 

(“2A1 CENOGRAFIA”). 

 

2- O Evento consistirá em um espaço gradeadocom atividades de recreação disponíveis para criançasem 

05 (cinco) áreas diferentes: Moldar e Aprender; Criações na Cozinha; Volta às Aulas; Ferramentas e Moldes 

Divertidos; e Gira-Gira PLAY-DOH®. O Evento ocorrerá do dia 07a18 de março de 2018, das 14hàs 20h, de 

domingo a sexta-feira; e das 12h às 20h aos sábados, no Praia de Belas Shopping. 

 

II- PARTICIPAÇÃO 

 

1- A capacidade máxima será de 12 (doze) pessoas na Oficina simultaneamente, sendo que cada 

participante poderá permanecer no espaço pelo tempo máximo de 20 minutos. O Evento funcionará sob um 

sistema de rodízio, ou seja, a cada período de 20 minutos, os participantes que tiverem completado o tempo 

limite darão lugar a novos participantes, e assim por diante. 

 

2- Caso a capacidade máxima seja atingida e haja mais interessados em participar, será formada uma fila 

de espera, por ordem de chegada, os quais poderão adentrar à Oficina gradativamente a cada período de 20 

minutos, como explicado no item anterior. 

 

3- O acesso é sugerido para crianças entre 02 (dois) a 08 (oito) anos. É obrigatória a presença dos pais 

e/ou responsáveis, maiores de 18 (dezoito) anos, junto ao local até o término da sessão.  

 

 

 

 

 



 
III- REGRAS 

 

1- Após adentrarem, os participantes estarão livres para se locomover no espaço e interagir com as 05 

(cinco) estações temáticas do Evento: 

 

- Moldar e Aprender; 

- Criações na Cozinha; 

- Volta às Aulas; 

- Ferramentas e Moldes Divertidos; e 

- Gira-Gira. 

 

2- Não será permitida a entrada com alimentos, bebidas, brinquedos e/ou embrulhos no evento. 

 

3- Não será permitida a entrada de animais na Oficina. 

 

4- Não será permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do Evento. 

 

5-  Os monitores do Evento não estão autorizados a se responsabilizar pela guarda de objetos pessoais ou 

qualquer outro volume, nem por levar as crianças ao sanitário. 

 

6- Na hipótese da ocorrência de qualquer tipo de desordem que atrapalhe o bom andamento do Evento 

para os demais participantes, o responsável pela criança será acionado para tomar as devidas medidas. Caso 

necessário, em último caso, será solicitada a retirada da criança do Evento. 

 

7- As atividades e os horários acima mencionados poderão ser alterados ou cancelados pelas 

Organizadoras sem prévio aviso, a qualquer momento. 

 

8- O Evento será registrado pelas Organizadoras através de fotografia e filmagem, o que também estará 

sinalizado na entrada do Evento. Ao participar do Evento, o pai e/ou responsável entende e concorda que 

poderá ser fotografado e/ou filmado, bem como que o(s) menor(es) de idade pelo(s) qual(is) é responsável 

poderá(ão) ser fotografado(s) e/ou filmado(s), e autoriza as Organizadoras a utilizarem sua imagem e som de 

voz e a imagem e som de voz do(s) menor(es) de idade pelo(s) qual(is) é responsável em eventuais materiais 

de divulgação sobre a realização do Evento, por prazo indeterminado. 

 

 



 
IV- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1- Em caso de dúvidas referentes ao Evento, os participantes poderão entrar em contato com a 

HASBRO DO BRASIL, através do site https://hasbro-br.custhelp.com/ 

 

2- A HASBRO não se responsabiliza por itens perdidos ou esquecidos pelos participantes dentro da área 

do Evento. 

 

3- Eventuais divergências e omissões que não puderem ser esclarecidas por meio do presente 

Regulamento serão decididas por uma comissão formada por representantes da HASBROe da2A1 

CENOGRAFIA2A1, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis. 
 

 


