
REGULAMENTO
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"Sua presença para nós é motivo de alegria. Desejamos que leve 
ótimas recordações dos momentos de diversão que desfrutarmos 
juntos. Nossa equipe tem prazer em agradar. Seu sorriso é o que nos 
move para criar, inovar e encantar."

C+E - Criadores de Experiências
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ORIENTAÇÕES GERAIS
1. A altura máxima permitida no brinque-
do para as crianças é de 1,30m;

2. Escorregador é recomendado para 
crianças a partir de 2 anos de idade;

3. Obrigatória a presença de um acompa-
nhante maior de 18 anos junto à criança 
no evento.

4. Não é permitido o acesso de crianças 
desacompanhadas dos pais, e nem os
responsáveis podem deixar as crianças 
sozinhas na área do evento;

5. A entrada será por ordem de chegada
na fila; 

6. Todas as atividades são conduzidas 
por monitores treinados que darão dicas 
de funcionamento, segurança, regras do 
evento, entre outros;

7. Os monitores treinados não estão au
torizados a levar crianças ao banheiro 
nem poderão ficar com crianças sob a 
sua guarda;

-
8. Os monitores não estão autorizados a 
guardar objetos pessoais ou qualquer 
outro volume, nem a levar as crianças 
ao banheiro;

9. Não é permitido o acesso ao evento 
com nenhum tipo de alimento e bebida,
tampouco balas ou chicletes;

10. É de exclusiva responsabilidade do par-
ticipante quaisquer acidentes que, porven-
tura, venham a sofrer durante a participa-
ção na atração, ao descumprir asorienta-
ções de segurança do brinquedo;

11. Não é permitida a entrada de animais 
no evento;

15. Quaisquer dúvidas, divergências ou si -
tuações não previstas neste Regulamento
serão examinadas pela organização 
do  evento;

AQUI COMEÇA A SUA AVENTURA

14. Este regulamento poderá ser alterado 
ou substituído sem prévio aviso, a exclusi-
vo critério da organização do evento, ca-
bendo todos os participantes tomarem co-
nhecimento do Regulamento em sua forma 
mais atual;

Informações sobre novos eventos, sugestões ou reclamações podem
ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento dos Criadores:

SAC@CMAISE.COM.BR

12. Todo os participantes do evento con-
cordam em ceder ao Shopping e a C+E, a 
título gratuito e livre de qualquer ônus ou 
encargo, a utilização de sua imagem e 
nome, e quaisquer direitos que sobrevie-
rem sobre as imagens que venham a ser 
registradas durante a realização do 
evento por fotos e vídeos, arquivos em 
meios digitais ou não, a critério dos or-
ganizadores e responsáveis do evento;

13. O Shopping e/ou C+E se reservam o 
direito de adotar as medidas necessárias 
para atender ao melhor funcionamento 
do evento, visando a maior comodidade e 
segurança dos participantes;
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