REGULAMENTO
GALLERIA SHOPPING
PERÍODO: DE 09 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO
HORÁRIO: DOMINGO A SEXTA DAS 13H ÀS 21h
SÁBADOS DAS 10H ÀS 22 HS
CAPACIDADE MÁXIMA: 15 CRIANÇAS
IDADE PERMITIDA: 4 A 12 ANOS
TEMPO DE PERMANÊNCIA: 20 MINUTOS

ATIVIDADES

‘

ENTRANDO NA FLORESTA ENCANTADA
LOCALIZAR AS RUNAS PARA CONSEGUIR ABRIR A PASSAGEM ENTRE AS ROCHAS MÁGICAS



FLORESTA ENCANTADA
ENCONTRAR AS RUNAS PARA ABRIR A PRÓXIMA PASSAGEM PARA AS MONTANHAS



PORTAS ENCANTADAS
PASSAR PELAS PORTAS E CHEGAR AS MONTANHAS



MONTANHA
ATRAVESSAR OS OBSTÁCULOS DA MONTANHA PARA CHEGAR AO MAR



MAR
GRANDE PISCINA DE BOLINHAS



PAINEL FOTOGRÁFICO
(A FOTO SERÁ REGISTRADA COM O EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DE CADA PARTICIPANTE)

Observações
• Evento aberto ao público.
• Para participar das atividades, os pais ou o responsável da criança deverão se dirigir até o balcão de atendimento do Evento, onde
preencherão uma ficha cadastral. A entrada será por ordem de chegada para cada sessão. Tais dados serão utilizados apenas para
entrar em contato com os pais, caso necessário, durante a realização do evento.
• O participante e o maior responsável devem estar presentes na fila em até 10 minutos antes da sessão iniciar.
• Deverá ser respeitada uma única fila para acesso às atividades, assim como as demais indicações de ordem dispostas pelos
respectivos monitores.
• Os participantes deverão respeitar o aviso de início e final das atividades. Este será sinalizado por meio de promotor.
• Como resultado da participação do menor no Evento o pai ou responsável informará certos dados do participante à organização
do Evento
• Não é permitida a entrada de pessoas com qualquer tipo de comida ou bebida, sacolas, brinquedos e embrulhos na área do
Evento.
• Não é permitida a entrada de animais no Evento.
• Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças. Os respectivos responsáveis devem permanecer no local do
Evento durante todo o período e participação da(s) criança(s) na(s) atividade(s).
• Todas as atividades estão sob coordenação de monitores devidamente treinados.
• Os participantes que não seguirem as orientações da monitoria e coordenação do Evento não poderão permanecer nas
atividades.
• Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro. Os monitores não estão autorizados a guardar objetos
pessoais ou qualquer outro volume.
• A organização do Evento não se responsabiliza por objetos ou pertences esquecidos no Evento.
• Os horários e atividades descritos acima poderão ser alterados pela organização do Evento sem prévio aviso.
• É de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis dos participantes quaisquer acidentes que, porventura, venham a
sofrer durante a participação nas atividades, ao descumprir as orientações de segurança do estande e dos monitores.
• Após cada participação, quem desejar participar novamente deverá retornar ao balcão de atendimento para nova inscrição e
acesso às atividades.
• Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão examinadas pela organização do evento.
• Este Regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo critério da organização do Evento, cabendo a
todos os participantes tomarem conhecimento do Regulamento em sua forma mais atual.

