
 

REGULAMENTO ESPAÇO OFICINAS 

Venha brincar conosco! O presente evento é aberto à participação gratuita de clientes, pessoas físicas, 

durante o período de 10 à 16/04/2017, na loja Wizard, piso japiim (piso 1). 

Regras:  

 Horário de Funcionamento: 14h às 21h; 

 Importante: Para participar, todas as crianças deverão preencher um cadastro; 

 Lotação limitada; 

 A capacidade de crianças permitida por cada sessão é de 15 crianças (podendo sofrer alteração 

sem aviso prévio);  

 Evento gratuito; 

 O acesso é permito para crianças de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de idade; 

 O tempo de permanência é de 20 minutos; 

 Após a participação no evento, a criança que quiser participar novamente deverá entrar na fila, e 

fazer nova inscrição; 

 É obrigatório a presença dos pais ou responsáveis (maiores de 18 anos) no local até o término da 

sessão; 

 O acesso ao evento é realizado por ordem de chegada; 

 Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas, brinquedos e embrulhos no evento; 

 Ao entrar na área do evento, o visitante autoriza à utilização em caráter gratuito, de sua imagem 

e a imagem do (s) menor (s) que está (ão) sob sua responsabilidade na veiculação em mídia especializada, 

para divulgação do referido evento; 

 Os monitores não estão autorizados a se responsabilizar pela guarda das crianças, por tanto os 

pais ou responsáveis deve permanecer ao redor do evento, sempre observando a criança; 

 Os monitores não estão autorizados a levar crianças ao sanitário; 

 Qualquer tipo de desordem será solicitado a retirada da criança do evento; 

 Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume; 

 Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento; 

 Crianças especiais deverão entrar acompanhadas dos pais; 

 Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da coordenação 

do evento, não poderão permanecer na atividade. 

 

REGULAMENTO - CAÇA AOS OVOS 

1. “CAÇA AOS OVOS” é uma brincadeira voltada ao público infantil.  

2. O evento acontecerá na Sumaúma Park Shopping, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2017, com turmas 

nos horários de 14h, 16h, 18h e 20h, limitado a 15 participantes por turma.  

3. A participação neste evento é voluntária e gratuita, desde que observados e obedecidos os pré-

requisitos de participação enumerados neste regulamento; 



4. Esta atividade é destinada ao público infantil que estiverem na faixa etária de 03 (três) a 12 (dez) anos e 

desde que observados os pré-requisitos de participação enumerados neste Regulamento; 

5. Cada criança poderá participar de apenas uma vez; 

6. As crianças participantes deverão estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis durante toda a 

atividade;  

7. Para participar, os pais ou responsáveis (maiores de 18 anos) deverão realizar o cadastro da criança na 

recepção da loja Wizard, localizado no piso japiim (piso 1);  

8. Serão disponibilizadas 180 (cento e oitenta) vagas para crianças que estiverem na faixa etária de 03 

(três) a 12 (dez) anos;  

9. As crianças inscritas que não se apresentarem, impreterivelmente, até 10 minutos antes do início no 

local da atividade, perderão o direito à participação, dando lugar a outras crianças inscritas em lista de 

espera, a ser organizada no dia da atividade pelos monitores;  

10. 10 (dez) minutos antes será iniciada a chamada das crianças inscritas em lista de espera, obedecendo-

se a ordem de chegada. Após este horário, não será mais permitida a participação de qualquer criança à 

atividade;  

11. A caça aos avos acontecerá no interior do Sumaúma Park Shopping; 

12. Cada criança terá direito apenas a 01 (um) cartão, que dará direito a 01 (um) ovo de chocolate 

(brinde);  

13. Os brindes desta ação consistem em Ovos de Páscoa de chocolate ao leite; 

14. Os brindes não podem ser convertidos em dinheiro;  

15. Para retirada do seu ovo de chocolate (brinde), a criança deverá completar todo o circuito de pista 

proposto na atividade;  

16. Em nenhuma hipótese a criança deverá ser deixada sozinha durante a participação na atividade. Os 

monitores estarão presentes para orientarem em relação à brincadeira, quando necessário, e tão 

somente dentro do ambiente do evento. Não serão responsáveis pela guarda da criança, por acompanhá-

la até banheiro ou fora do espaço do evento;  

17. Os ovos de chocolate serão entregues às crianças participantes que concluírem o percurso e somente 

ao término da atividade, na loja Wizard, localizada no piso Japiim (piso 1);  

18. Não nos responsabilizamos pela guarda de objetos pessoais ou pertences esquecidos ou perdidos 

pelas crianças e/ou por seus responsáveis, durante a participação na atividade;  

19. A não concordância com as normas deste regulamento gerará, automaticamente, o impedimento à 

participação no evento;  

20. Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Sumaúma Park Shopping, a título gratuito, e por 

tempo indeterminado, o direito de usar as imagens (fotografias e filmagens) captadas durante o evento, 



em materiais de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros, relacionados exclusivamente à 

divulgação do evento;  

21. Esta ação promocional tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou 

pagamento não sendo vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos termos do 

art. 3° da lei n° 5.768/71 e do art. 30 do decreto n° 70951/72;  

22. A participação nas atividades implica concordância tácita com as normas deste Regulamento. 

Eventuais casos omissos e dúvidas suscitadas serão dirimidos pelos organizadores da atividade;  

23. O Sumaúma Park Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o presente 

Regulamento por motivos de caso fortuito ou força maior, que venham a comprometer o seu regular 

andamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio;  

24. As eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados 

de imediato por meio da aplicação do presente Regulamento, poderão ser resolvidos pela administração 

do Sumaúma Park Shopping, em decisão irrecorrível. 


