REGULAMENTO MINIMUNDO PLAYMOBIL
Período: 16 de julho a 15 de agosto
Local: Alameda Jardins-2°SS
Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h às 20h*
* Entrada da última turma às 19h30 - Turmas a cada 15 minutos.
Idade: 4 a 12 anos
Evento gratuito.
Para participar: *Baixe o APP Shopping Eldorado, resgate seu cupom no menu na aba “clube
desconteria” e apresentar no balcão do evento. As vagas serão disponibilizadas por ordem de chegada
de acordo com a disponibilidade do espaço nos horários disponíveis. O resgate do cupom não garante
participação no evento, que será feito por ordem de chegada, e se encerra ao atingir a capacidade. Os
participantes deverão retirar uma senha no balcão do evento de acordo com a disponibilidade de vagas
por turma.
Espaço Recreação – Capacidade: 24 crianças + 1 responsável de cada criança
Neste espaço, as crianças encontrarão cabines com diferentes temas das linhas Playmobil. As crianças
escolherão um boneco para fotografar e criar uma animação com o celular disponibilizado para uso no
evento. A participação dos pais aqui é muito importante, é um ótimo momento para se divertirem
juntos.

INFORMAÇÕES GERAIS


As atividades terão duração de 30 minutos, haverá a entrada de uma nova turma a cada 15
minutos;



É obrigatória a presença de um adulto responsável no evento ou nas mediações dele durante a
participação das crianças, sendo ele o responsável pela criança;



Após a participação no evento, o responsável deverá fazer uma nova inscrição, de acordo com a
disponibilidade de vagas, caso a criança queira participar novamente;



Os dias, horário de funcionamento e as atividades poderão sofrer alterações ou cancelamentos
sem prévia comunicação;



Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados, que darão dicas de
funcionamento, segurança e regras do evento. Os participantes que não estiverem de acordo
com as orientações do evento não poderão permanecer nas atividades;



É imprescindível que os responsáveis permaneçam com a criança durante todo o tempo;



Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro;



Os monitores não estão autorizados a guardar quaisquer volumes pertencentes aos
participantes ou acompanhantes, não havendo responsabilidades sob os mesmos;



A produção do evento não se responsabiliza por objetos perdidos ou esquecidos na área do
evento. Quaisquer objetos encontrados no local serão encaminhados ao setor de Achados e
Perdidos, localizado no SAC- Alameda Jardins – 2°SS;



É de inteira e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer acidentes ou danos
que porventura o participante venha sofrer em decorrência de mau uso dos materiais,
comportamento inadequado, displicência e qualquer outro motivo que esteja em desacordo
com as orientações deste regulamento e dos monitores do evento;



Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos;



Não é permitida a entrada de animais de estimação;



A participação implica no total conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste
regulamento;



Ao participar do evento, automaticamente os pais ou responsáveis autorizam o uso de imagens
captadas no local para arquivamento e/ou publicação em qualquer mídia e território, durante
todo o prazo de proteção dos direitos autorais. Ao fornecer informações pessoais próprias e/ou
dos participantes, os pais ou responsáveis concordam com o seu armazenamento em banco de
dados e com o recebimento de correspondências eletrônicas relativas à divulgação de
campanhas e promoções do shopping;



Este regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio pelos organizadores
do evento.

