
REGULAMENTO “BIKE KIDS” 

I FASHION OUTLET NOVO HAMBURGO 

• Período: dia 19/08, domingo. 

• Horário: das 09h às 12h. 

• Local: estacionamento coberto. 

• Idade indicada: crianças até 12 anos. 

• Para participar é obrigatória a compra do ingresso (kit infantil incluso). 

• O ingresso deve ser adquirido por criança, acompanhantes adultos não necessitam. 

• Ingressos são limitados, caso no dia do evento hajam vagas, a compra do ingresso poderá ser 

realizada na hora, pagamento em dinheiro somente. 

• Cada criança deverá trazer a sua bicicleta. 

• Tempo de permanência: Não há limites de tempo ou voltas no circuito da minicidade. 

• Mesmo em caso de chuva o evento será realizado. 

 

 

Para Participar: 

• As crianças serão atendidas por ordem de chegada; 

• Os pais ou responsáveis deverão zelar pelo menor, bicicleta e acessórios; 

• Os monitores não se responsabilizam pela guarda da criança. Desta forma, os pais ou responsáveis 

devem permanecer junto ao local do evento; 

• Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume; 

• Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro; 

• Haverá segurança e primeiros socorros no local; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todo ambientado para receber as crianças,  o local oferecerá um circuito para 

percorrer de bicicleta (não é uma corrida), interações com balões e 



recreacionistas e um lanchinho super saudável para os pequenos. O evento 

também contará com banquinhas de compras e espaço para os adultos. 

  

INGRESSOS LIMITADOS! Garanta o kit infantil e participe deste evento inédito 

com a família. 

  

Atente-se às regras do Bike Kids: 

- para participar é obrigatória a compra do ingresso (kit infantil incluso); 

- o ingresso deve ser adquirido por criança, acompanhantes adultos não 

necessitam; 

- permitido utilizar o circuito crianças até 12 anos; 

- os pais ou responsáveis deverão zelar pelo(s) menor(es), bicicleta(s) e 

acessórios; 

- não há limite de tempo ou voltas no circuito; 

- haverá segurança e primeiros socorros no local; 

- o evento ocorre mesmo com chuva, pois estará no estacionamento coberto – 

livre de sol forte ou chuva. 

  

Serviço: Bike Kids | 1ª edição – Novo Hamburgo 

Data: 19 de agosto de 2018 

Hora: 09h às 12h 

Local: Estacionamento coberto do I Fashion Outlet Novo Hamburgo 

Ingresso: R$ 30,00 + taxas (1º lote) 

  

CLIQUE AQUI E ADQUIRA O(S) INGRESSO(S). 

  

Em caso de dúvidas ligue para 51 3066-7453 ou mande e-mail para 

comunicacao@mvtrevisan.com.br. 

Realização: I Fashion Outlet Novo Hamburgo e MV Trevisan 

Patrocínio: Mobi Dic, Unimed e Bibi 

  

https://www.sympla.com.br/bike-kids--1-edicao__331656
https://www.sympla.com.br/bike-kids--1-edicao__331656
mailto:comunicacao@mvtrevisan.com.br
https://iguatemi.com.br/ifashionoutletnh/
http://www.mobidicnh.com.br/
https://www.unimed.coop.br/web/valedosinos
https://www.bibi.com.br/


 


