Regulamento Parque
“Galinha Pintadinha e sua Turma”
Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos
atenção às nossas normas de participação no evento
“Galinha Pintadinha e sua Turma”.
1. O evento.
1.1. O Parque “Galinha Pintadinha e sua Turma”, é uma
atividade de recreação infantil produzida pela Ludi
Entretenimento, com licenciamento da Bromélia
Produções para a marca Galinha Pintadinha. 1.2 O
funcionamento da atividade será do dia 07/02 a 03/03,
no Espaço de Eventos – Piso Superior. De domingo a
sexta-feira e feriados, das 12h às 20h e aos sábados,
das 10h às 22h.
1.3. As atrações são:
a) Castelo da Galinha Pintadinha com escorregador
rotomodular e Cabine das Naftalinas;
b) Área Baby;
c) Pintinho Radical;
d) Esculturas da Galinha Pintadinha e Pintinho
Amarelinho;
f) Caça aos Ovos;
g) Cozinha da Borboletinha;
g) Meeting & Greeting Galinha Pintadinha e Pintinho
Amarelinho;
h) Trenzinho da Galinha Pintadinha (atração com
bilheteria);
i) Estúdio da Galinha Pintadinha (atração com
bilheteria).
2. Indicação.
2.1. O evento possui atrações para toda a família, sendo
que, cada atração terá seu próprio regulamento
complementar com normas e limitações de idade, bem
como, orientações e informações necessárias. 2.2. É
obrigatória a presença dos pais no local do evento. 2.3.
Pessoas com gesso e/ou prótese, problemas
respiratórios, epilepsia, portadores de cardiopatias,
pessoas com limitação da mobilidade e de da
coordenação em geral, devem estar acompanhadas de
responsável, não sendo indicado o acesso e
permanência no evento sozinhas.
3. Condições de uso
3.1. Para participar das atividades os pais ou
responsáveis deverão se cadastrar, informando nome
completo, número de documento pessoal, e-mail, data
de nascimento, nome completo da criança, idade da
criança, número de telefone celular e mais um número
de telefone para ser contatado em caso de emergência.
3.2. Não é permitida a entrada de crianças e
responsáveis sem camisa, consumindo bebidas e/ou
alimentos (inclusive bala e chicletes), portando

brinquedos e/ou sacolas. Recomenda-se a retirada de
qualquer objeto dos bolsos das crianças e
responsáveis. 3.3. Não nos responsabilizamos pela
perda de qualquer objeto dentro do evento (sapatos,
celulares, chaves, documentos, etc.). 3.4. A entrada ao
evento será encerrada pela organização ao seu critério,
de acordo com os minutos que faltam para o
fechamento da atração. 3.5. É dever dos participantes
seguir as orientações desse regulamento, bem como as
dos nossos promotores para garantir uma diversão
segura, ficando o participante responsável por
acidentes ocorridos devido ao descumprimento destas
normas. 3.6. Os pais ou responsáveis maiores de 18
anos devem aguardar suas crianças no evento e, na
saída, deverão apresentar o documento de identificação
para liberação. 3.6.1. Os pais ou responsáveis deverão
estar presentes no local do evento. Os promotores não
estão autorizados a se responsabilizarem pela guarda
das crianças. Em hipótese alguma as crianças devem
ser deixadas sozinhas. 3.6.2. Os participantes deverão
respeitar e seguir as orientações dos promotores,
dentro do espaço e durante a realização das atividades.
3.6.3. A promotoria reserva-se ao direito de solicitar a
retirada de adultos e crianças que não estejam
utilizando adequadamente os brinquedos. 3.6.4. A
participação na atividade implica na aceitação total e
irrestrita de todos os itens deste regulamento.
3.7. Todos os participantes do evento cedem ao
Shopping, à Ludi Entretenimento e a Bromélia, de forma
irretratável e irrevogável e a título gratuito e livre de
qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo
critério, da sua imagem, voz e nome, e quaisquer
direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham
a ser registrados durante a realização do evento, para
fotos, arquivos em meios digitais ou não, digitalizados
ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do
evento, renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração, direito ou compensação, inclusive
participação em renda que vier a ser auferida, a
qualquer tempo e em qualquer montante, com a
utilização e/ou transmissão do material fixado, por TV,
internet ou qualquer outra mídia, em programas, filmes,
promoções, divulgação e quaisquer outros usos, em um
número ilimitado de cópias e em qualquer país do
mundo.
4. Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões
podem
ser
feitas
através
do
e-mail:
ludi@ludientretenimento.com e pelo SAC do Shopping
Iguatemi Ribeirão Preto.
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