
Regulamento  

 

Período Evento: 16/01 a 16/02/2020 

Horário de Funcionamento: segunda a domingo das 14h às 21h (encerramento da fila às 21h). 

Duração da visita ao evento: 20 minutos 

Número de participantes por turma: 50 pessoas 

Idade para participação: Não será permitida a entrada de crianças com idade inferior a 14 anos, 

desacompanhadas de responsável maior de 18 anos.  

Como existe limitação de quantidade de participantes, o evento está sujeito à lotação. 

Evento gratuito. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

• As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, 

as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos 

pela Lei nº 13.146, de 2015. 

• Os dias, os horários de funcionamento e as atividades poderão sofrer alterações ou cancelamentos 

sem prévia comunicação. 

• Após realizar o circuito, os interessados que quiserem participar novamente deverão retornar para o 

final da fila. 

• Os monitores não se responsabilizam pela guarda da criança. É imprescindível que os pais ou 

responsáveis permaneçam com a criança durante todo o tempo.  

• É dever dos responsáveis comunicar se o participante tem alguma limitação. Desta maneira, o evento 

não se responsabiliza pela omissão de informações referentes ao participante. 

• Não será permitida a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, embrulhos, alimentos, bebidas, 

bem como mascando chicletes ou balas. 

• Não é permitida a entrada de animais de estimação. 

• Todas as atividades serão realizadas sob coordenação de monitores devidamente treinados e os 

participantes deverão seguir as orientações por eles fornecidas. 

• Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro. 

• Os monitores não estão autorizados a guardar quaisquer volumes pertencentes aos participantes ou 

acompanhantes. 

• A produção do evento não se responsabiliza por objetos perdidos ou esquecidos na área do evento. 

Quaisquer objetos encontrados no local serão encaminhados ao setor de achados e perdidos do 

shopping. 

• Não será permitido a permanência de clientes após o horário de funcionamento do Shopping.  

 


