
Regulamento Meeting & Greeting 

 

Os encontros com a Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho são eventos 
gratuitos, com seu próprio celular. 

1. O funcionamento da atividade no Shopping Iguatemi São Carlos será aos 
sábados e domingos durante o horário do evento das 14h às 20h a cada 
30 minutos alternados.  

2. A Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho se apresentam sempre 
juntos. 

3. As sessões terão duração de até 30 minutos cada, com disponibilidade 
para até 60 (sessenta) pessoas atendidas por sessão.  

4. Tempo máximo de permanência: 2 (dois) minutos por criança com 
acompanhante. 

5. A criança só poderá participar da sessão em que foi retirado o ingresso 
ou pulseira de acesso. 

6. Cada criança deverá e poderá estar acompanhada de 1 (um) responsável. 
7. É proibido bater, puxar ou tentar derrubar o personagem. 
8. É proibido entrar no espaço de fotos com alimentos e bebidas. 
9. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem 

como as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura. 
10. O promotor é o responsável direto pela atração, ficando ao seu cargo zelar 

pela integridade física e moral de todos os clientes, e a garantia no 
cumprimento de todas as regras, podendo advertir o participante ou 
solicitar sua retirada caso não atendam as regras de uso, e de convivência 
social. 

11. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi 
Entretenimento e a Bromélia Produções, 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.  

12. Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas 
através do e-mail: ludi@ludientretenimento.com e pelo SAC do Shopping: 
sacsaocarlos@iguatemi.com.br 
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