REGULAMENTO E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE SLIME
PIQUENIQUE NA PRAÇA - ÁGUAS CLARAS SHOPPING

1. A participação da criança será validada mediante prévio *cadastro no
balcão de atendimento, e sob a condição de disponibilidade do Kit Slime
(*CADASTRO sujeito a lotação).
2. No ato do cadastro a apresentação do RG e CPF do responsável pela
criança é obrigatória.
3. É limitada a entrega de um Kit de Slime por CPF cadastrado.
4. Os kits de Slime tem quantidade limitada de 120 (cento e vinte) unidades.
5. Os Kits de Slime serão entregues a partir das 18h00, para as 120 primeiras
crianças, mediante cadastro e ordem de chegada ao local de retirada.
6. O cliente que chegar após o esgotamento dos 120 (cento e vinte) Kits
perde, imediatamente, o direito a retirada do mesmo.
7. A idade para participação é de 04 a 12 anos.
8. Crianças menores de 4 (quatro) anos devem estar acompanhadas dos
responsáveis;
9. A Oficina acontecerá das 18h00 às 19h00, e será ministrada na Praça das
Fontes.
10. As crianças participantes poderão levar o Kit de Slime para casa.
11. As crianças participantes serão orientadas por uma (01) monitora via
microfone headset e deverão ser auxiliadas pelo pai ou responsável.
12. A orientação da monitora não dispensa o auxílio do pai ou responsável
para a criança, no momento da atividade.
13. As crianças que apresentarem maior dificuldade para realizar a atividade
poderão levantar a mão para serem auxiliadas por uma das monitoras
disponíveis no local da atividade, sendo atendidas por ordem de chamada.
14. Os monitores não estão autorizados a guardar quaisquer objetos da criança
ou dos pais.
15. O Shopping não se responsabiliza por objetos deixados na área do evento.
16. O não cumprimento das instruções deste Regulamento implicará na
desautorização de participação na oficina.
17. Ao fazer a inscrição, o pai e/ou responsável concorda com os itens acima
previstos neste regulamento e em ceder imagem e som de voz, para fins de
divulgação do Evento, sem qualquer ônus ao Águas Claras Shopping e Ki
Balada Divertida, para utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio,
vídeo, impresso, meios digitais, internet, celular, jornais e revistas,
cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias e e-mail).
18. Para reclamações, elogios e sugestões, devem se dirigir à Administração
do Shopping.
Atenciosamente,
Equipe Águas Claras Shopping.

