REGULAMENTO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO: Seg. à Sab das 10h às 21h30
Dom. e Feriado das 14h às 19h30
DATA: 13 de janeiro a 13 de fevereiro
IDADE INDICADA: 4 a 12 anos ou até 1.50 de altura.
Participantes menores de 05 anos de idade e portadores de necessidades especiais deverão
estar acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos
CAPACIDADE COM DISTANCIAMENTO: 15 participantes
ATIVIDADES
Escalada
Labirinto vertical / Escorregador
Desafio Floresta Encantada
Labirinto dos Elementos
Simulador do Poder do Vento
NORMAS SANITÁRIAS
Para sua segurança e de todos, é necessário a assinatura do check list de saúde antes da
entrada no evento.
Para que a experiência seja completa, é fundamental que todos cumpram as normas sanitárias
vigentes;
✓
O uso de máscara e álcool gel continua obrigatório
✓
Higienização das mãos antes e após a brincadeira
✓
As atividades são higienizada entre uma sessão e outra
✓
Respeite o distanciamento para sua própria segurança
REGRAS
•

Evento aberto ao público

•

Para participar do evento, os pais ou responsáveis precisam retirar previamente o
cupom via APP do Mauá Plaza Shopping, evitando assim fila ou aglomeração.
Apresente o cupom na entrada do evento no dia e horário escolhido;

•

Os Portadores com deficiência (PCD) devem estar acompanhados por um responsável
maior de 18 anos;

•

Os monitores não estão autorizados a acompanhar criança ao banheiro, guarda de
objetos pessoais ou qualquer outro volume;

•

Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças;

•

Todas as atividades estão sob coordenação de monitores devidamente treinados;

•

Os participantes que não seguirem as orientações da monitoria e coordenação do
evento, não poderão permanecer nas atividades;

•

A organização do evento não se responsabiliza por objetos ou pertences deixados no
evento;

•

Os horários e atividades descritos acima poderão ser alterados pela organização do
evento sem prévio aviso;

•

É de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis dos participantes
quaisquer acidentes que porventura venham a sofrer durante a participação nas
atividades;

•

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão
examinadas pela organização do evento;

•

Este regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo
critério da organização do evento, cabendo a todos os participantes tomarem
conhecimento do regulamento em sua forma mais atual;

•

Como resultado da participação do menor no evento, o pai e/ou responsável
informará certos dados pessoais à organização. O pai e/ou responsável do menor
reconhece que eles poderão ser utilizados pela organização do evento dentro dos
limites legais aplicáveis, estando sujeitos ao resguardo de confidencialidade dos dados
e sua exclusiva utilização para fins expressamente comunicados pela organização do
evento;

•

Através da participação no evento, o respectivo responsável do participante cede e
transfere a The Walt Disney Company (Brasil) Ltda., de forma irretratável e irrevogável,
todos os direitos sobre a fixação, por qualquer processo ou suporte, da imagem e da
voz do menor participantes, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração
ou compensação, inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a qualquer
tempo e em qualquer montante, com a utilização e/ou transmissão do material, por
TV, internet ou qualquer outra mídia, em programas, filmes, promoções, divulgação e
quaisquer outros usos, em um número ilimitado de copias e em qualquer pais do
mundo.

•

Através da participação no evento, o respectivo responsável do participante
autoriza que sua imagem bem como a imagem do(s) menores(s) que estiverem
sob sua responsabilidade, poderão ser captadas para utilização do Mauá Plaza
Shopping com a finalidade exclusiva de divulgação do evento sem quaisquer
restrições em todas as mídias sociais, APP e/ou outros meios de veiculação sem
quaisquer ônus adicionais ao Mauá Plaza Shopping.

