
REGULAMENTO MUNDO DOS BLOCOS 

Data: Colocar data do contrato 
Horários: colocar aqui horário do shopping 
 
Idade recomendada:  
 
03 a 10 anos enquanto perdurar a pandemia. 
Proibida a entrada dos pais enquanto durar a pandemia. 
 
Caso a situação normalize: 
 
Idade recomendada:  
0 a 10 anos (09 anos e 11 meses).  
- Crianças de até 03 anos (02 anos e 11 meses), devem entrar acompanhadas por um 
responsável.    
- Crianças acima de 03 anos (02 anos e 11 meses) poderão entrar sozinhas e serão 
acompanhadas pela monitoria do evento.  
 
Valores:  
R$ 15,00 – nos primeiros 15 minutos e após, será cobrado R$12,00 a cada 15 minutos. 
Pais ou Responsáveis por crianças acima de 3 anos (02 anos e 11 meses), pagam 
R$8,00. Crianças com necessidades especiais, pagam meia entrada.  
 
Promoção Tempo Livre: 
R$39,00 - De Segunda a Quinta, das 10h00 às 17h00. (Esta promoção só é feita em 
períodos escolares, mas dependendo do movimento podemos prolongar) 
Nesta promoção, ao pagar o valor de R$39,00 (de segunda a sexta – exceto feriados), a 
criança poderá permanecer no evento das 10h00 às 17h00.   
 
Promoção Livros: 
Nesta promoção, ao pagar em dinheiro, não importa o tempo de permanência, a 
criança ganha 1 livro na saída. 
Orientar os pais na entrada do brinquedo para dar tempo de irem sacar. 
(Promoção conforme Lei 13.455/2017) 

Atividades:  
O Mundo dos Blocos propõe uma volta ao passado nas montagens de bloquinhos, 
porém em escala ampliada. Uma grande oportunidade para que os pais mostrem aos 
seus filhos um pedacinho da sua infância, divertindo-se em família em um ambiente 
criativo, intuito e super colorido. As atividades são:  
- Espaço Fazendo a Arte; 
- Basquetinho; 
- Túnel das Cores;  
- Passeio Mágico;  
- Mergulho Encantado;  
- Fliperama; 
- Monte e Remonte.  



 
 
Regulamento Geral: 
 

• A entrada dos participantes será de acordo com a formação de uma fila na 
entrada do evento, por ordem de chegada. 

• O uso de máscaras e álcool gel, além da distância mínima deverá ser respeitado 
enquanto perdurar a pandemia. 

• Cada responsável deverá obrigatoriamente fornecer o cadastro com nome 
completo, endereço, RG, CPF, e-mail, telefone, nome da criança e idade.  

• Os pais são responsáveis pela retirada de seus filhos da atividade, sendo assim, 
é de suma importância a presença dos senhores pais e responsáveis próximos 
ao local do evento no horário em que estiver vencendo o prazo para retirada 
da criança, o controle do tempo é de responsabilidade dos pais. 

• Não é permitida a permanência dentro da estrutura do evento de pessoas que 
não irão participar. 

• Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas, sorvetes, inclusive balas e 
chicletes, sacolas e embrulhos. 

• Não é permitida a entrada no evento com animais. 
• Os clientes participantes autorizam o uso de seus nomes, imagens, sons de voz 

para quaisquer meios necessários para divulgação do evento, sem qualquer 
ônus ao evento Mundo dos Blocos e ao Shopping. 

• Proibido o acesso com pertences que possam ser perdidos ou que arrisquem a 
integridade alheia, não nos responsabilizamos pela quebra ou perda de 
qualquer objeto ou pertences que esteja em poder das crianças, mesmo 
aqueles que sejam de sua propriedade. 

•  Proibida a entrada de crianças com suturas, ferimentos abertos ou membros 
engessados. 

• É aconselhável levar a criança ao toalete antes de começar a brincadeira, pois a 
mesma não poderá ser pausada após o início. 

• Não disponibilizamos guarda-volumes. 
• A participação no evento caracteriza a aceitação total e irrestrita e o 

reconhecimento integral dos termos deste regulamento, não cabendo aos 
clientes qualquer tipo de recurso. 
 


