
Regulamento Páscoa 2019

IGUATEMIRIBEIRAOPRETO.COM.BR

1) Evento com entrada gratuita. 

2) Período: de 18 a 21/04/19.

3) Oficinas - Horário: das 14h às 20h.

4) Oficinas infantis de pintura, destinadas a crianças de 2 a 12 anos acompanhadas por 1 (um) maior 

responsável. Para participar, o responsável deverá apresentar um documento com foto no balcão de 

atendimento para cadastro para a sessão de atividades com duração de 20 minutos. Capacidade limitada a 

18 lugares por sessão. 

5) Caça aos Ovos - Horário: das 15h às 16h, das 17h às 18h e das 19h às 20h. A atividade é destinada a 

crianças de 2 a 12 anos acompanhadas por 1 (um) maior responsável. Para participar, o responsável deverá 

apresentar um documento com foto no balcão de atendimento para cadastro para a sessão de atividades com 

duração de 60 minutos. Capacidade limitada a 30 lugares por sessão. 

6) Não é permitido entrar na área do evento com animais, alimentos, bebidas, doces, sorvetes, carrinhos de 

bebês. É obrigatória a presença de um adulto responsável durante a participação da(s) criança(s) no evento, 

no qual se responsabilizará por ela(s). 

7) Ao entrar nas áreas do evento, você declara estar ciente que sua imagem e a imagem do(s) menor(es) que está(ão) 

sob sua responsabilidade poderão ser captadas e utilizadas pelo Shopping Center Iguatemi Ribeirão Preto. 

8) Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados, que darão dicas de funcionamento, 

segurança, regras do evento, entre outras.

9) A permanência nas áreas do evento é de sua expressa concordância com os termos acima estipulados.

10) Os participantes que não acatarem as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão 

permanecer nas atividades. 

11) 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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