REGULAMENTO E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA GINCANA
TARDE DIVERTIDA PAIS E FILHOS DO DIA 24/08/2019

1. O intuito da gincana é promover uma tarde de diversão entre pais e filhos,
onde os pais participarão da competição e os filhos ficarão na torcida.
Ambos poderão desfrutar de diversas opções de lazer totalmente gratuitas.
2. A participação na gincana é gratuita e será validada mediante cadastro
prévio online e confirmação da inscrição no local do evento.
3. O período das inscrições online durou do dia 15 a 21/08/2019.
4. A gincana será dividida em 6 (seis) turmas de participantes e acontecerá das 14h
às 20h, na Praça das Fontes do Águas Claras Shopping, sendo iniciada com a 1ª
turma às 14h, e finalizada com a 6ª turma às 20h, conforme cronograma abaixo:
- Horário de participação da 1ª turma: 14h às 15h;
- Horário de participação da 2ª turma: 15h às 16h;
- Horário de participação da 3ª turma: 16h às 17h;
- Horário de participação da 4ª turma: 17h às 18h;
- Horário de participação da 5ª turma: 18h às 19h;
- Horário de participação da 6ª turma: 19h às 20h;
5. No caso dos participantes que tenham feito a inscrição prévia online, mas não
tenham efetivado a confirmação da inscrição no local do evento, até 10 minutos
antes do horário de início do sua respectiva turma, perderá a sua vaga na
gincana, podendo esta ser preenchida por outra pessoa maior de idade, mediante
inscrição no cadastro reserva, que será feita no local do evento.
6. Cada uma das 6 (seis) turmas será composta por até 10 participantes, que serão
divididos em 2 (dois) grupos de número igual, ou seja, o número total de
participantes em cada turma deverá ser fechado em um número par.
7. Os dois grupos, com cores determinadas em azul e vermelho, competirão entre
si através das brincadeiras que serão determinadas pelas monitoras.
8. As instruções fornecidas pelas monitores devem ser respeitadas. O desrespeito
às mesmas implicará na desclassificação do participante.
9. Cada 01 (um) dos integrantes do grupo vencedor da gincana ganharão 01 (um)
Kit Pai e Filho, comporto por:
- 01 (uma) cerveja artesanal;
- 01 (uma) caixinha contendo 02 (duas) trufas;
- 02 (duas) camisetas, sendo 01 (uma) no tamanho adulto padrão e outra no
tamanho infantil padrão. As camisetas serão sublimadas na hora, com uma foto
do participante junto com o (a) filho (a), ou outra pessoa do seu interesse.

10. Caso algum (a) integrante do grupo vencedor, no momento do cadastro online,
tenha cadastrado mais de 01 (um) filho (a), ele levará no seu Kit Pai e Filho 01
(uma) camiseta tamanho infantil padrão e 01 (uma) caixinha com trufas para
cada filho (a) cadastrado (a).
11. Cada 01 (um) dos integrantes do grupo perdedor da gincana ganharão 01 (um)
vale-compras no valor de R$ 50,00, para ser gasto nas lojas do Águas Claras
Shopping, com exceção das Lojas Americanas, do Cinema Arcoplex e dos
restaurantes da Praça de Alimentação
12. O vale-compras poderá ser utilizado até às 19h do dia 25/08.
13. Caso o produto escolhido tenha um valor superior ao do vale-compras (R$
50,00), o (a) ganhador (a) deverá arcar com o valor excedente.
14. Ao participar, o cliente concorda com os itens acima descritos neste
regulamento.
15. Para reclamações, elogios e sugestões, devem se dirigir a Administração do
Shopping.

Atenciosamente,
Administração do Águas Claras Shopping

