REGULAMENTO E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
OFICINA DE MASSINHA ELÉTRICA

1. Entrada gratuita mediante *cadastro no local por ordem de chegada.
(*sujeito a lotação).
2. O evento acontecerá no Águas Claras Shopping, na Praça das Fontes (1º piso),
no dia 14/03/2020.
3. A oficina acontecerá das 15h às 18h.
4. A idade mínima para participação é de 3 anos.
5. Para crianças portadoras de necessidades especiais é permitido a entrada de
apenas 1 (um) acompanhante para oferecer auxílio durante a atividade.
6. A oficina será divida em 6 (seis) turmas, cada um com duração de 30 minutos,
sendo 10 destes destinados para limpeza e organização do local.
7. O horário de cada turma será:
- 1ª Turma às 15h00;
- 2ª Turma às 15h30;
- 3ª Turma às 16h00;
- 4ª Turma às 16h30;
- 5ª Turma às 17h00;
- 6ª Turma às 17h30.
8. Cada turma terá capacidade máxima para atender 20 crianças.
9. A participação só será possível de acordo com a disponibilidade de vaga nas
turmas.
10. A oficina está limitada a um total de 120 participações.
11. Cada criança terá direito a 1 (uma) Massinha de Modelar para participar da
atividade/brincadeira.
12. 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.
13. No término, caso o responsável da criança não esteja próximo, à criança ficará
em uma sala de espera aguardando o mesmo, não podendo continuar no evento.
14. O evento será encerrado às 18h, diante disso o horário para a entrada na última
turma será às 17h30.
15. As instruções fornecidas pelas monitoras devem ser respeitadas. O
descumprimento destas, ou de algum dos itens deste Regulamento implicará no
cancelamento da participação.
16. Ao participar, o pai e/ou responsável concorda com os itens acima previstos neste
regulamento.
17. Para reclamações, elogios e sugestões, devem se dirigir à Administração do
Shopping.
Atenciosamente ,
Administração do Águas Claras Shopping

