NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E REGULAMENTO DA VILA DA PÁSCOA
DO ÁGUAS CLARAS SHOPPING
1. Entrada gratuita mediante CADASTRO* (* Sujeito a lotação).
2. O evento acontecerá no Águas Claras Shopping, no 1º piso, Praça das Fontes,
nos dias 13, 14, 20 e 21/04, conforme horários estabelecidos abaixo:
Sábado: 14h às 20h;
Domingo: 13h às 19h;
3. A idade para participação é de 02 a 12 anos.
4. A participação só será possível de acordo com a disponibilidade de vagas.
5. Para crianças portadoras de necessidades especiais é permitido a entrada de
apenas 1 (um) acompanhante.
6. Para crianças com qualquer restrição alimentar: solicita-se ao responsável que
verifique o cardápio disponível no espaço do evento, antes de permitir a
participação da criança.
7. Permanência da criança no circuito é feita mediante inscrição prévia no balcão
de atendimento, e sob a condição de disponibilidade para dia e horário.
8. A capacidade máxima por circuito de 30 minutos é de 20 (vinte) crianças.
9. No término do circuito, caso o responsável não esteja próximo, à criança ficará
em uma sala de espera aguardando o mesmo, não podendo continuar no circuito.
10. A cada término de um circuito, o mesmo fica fechado por 10 minutos para
verificação de materiais e limpeza.
11. O último horário do circuito é de 19h30, encerrando-se às 20h00h aos sábados,
e, aos domingos, às 18h, encerrando às 19h.
12. É obrigatória a utilização do calçado ou meia.
13. É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis à guarda dos menores
durante e no término do evento, não podendo o pai se ausentar do local.
14. Os monitores não estão autorizados a guardar quaisquer outros volumes que não
os sapatos das crianças.
15. Não é permitida a entrada de pessoas com qualquer tipo de comida ou bebida.
16. Não é permitida a permanência dos pais e/ou responsáveis no circuito, dentro
da estrutura, de outras pessoas, que não sejam os monitores e as crianças.
17. Os monitores não tem obrigação de permanecer com as crianças o tempo todo.
Estão para auxiliar os mesmos.
18. O Shopping não se responsabiliza por objetos deixados na área do evento,
exceto os sapatos das crianças que estiverem no circuito.
19. As instruções fornecidas pelos monitores devem ser respeitadas. O desrespeito
às mesmas implicará na necessidade de não autorizar a entrada da criança.
20. O não cumprimento das instruções deste Regulamento e das regras de segurança
implicará na retirada imediata do cliente.
21. Ao fazer a inscrição, o pai e/ou responsável concorda com os itens acima
previstos neste regulamento.
22. Para reclamações, elogios e sugestões, devem se dirigir a Administração do
Shopping.

