
REGULAMENTO "PÁSCOA NO ILHA” 

 
 
1. Crianças de 05 a 12 anos poderão participar gratuitamente do evento “Páscoa no Ilha” do 
Shopping da Ilha, no período de 24 de março a 01 de abril de 2018. 
 
2. Para participar, o cliente, responsável pela criança, deverá dirigir-se ao balcão de informações 
do evento, piso L2 (praça de eventos), fazer o cadastro com nome da criança, idade, nome do 
responsável, cpf, telefone e e-mail, para uma criança de 05 a 12 anos ter acesso ao evento e 
atrações. 
 
3. O cadastro é pessoal, individual e intransferível, e será utilizado como identificação do 
consumidor para fins de registro. O cadastro também poderá ser utilizado internamente pela 
administração do Shopping da Ilha e escola de culinária Cooking para a realização de promoções 
ou concessão de benefícios e descontos especiais aos clientes cadastrados. 
 
4. Após cadastro, o cliente receberá a pulseira com identificação de horário para participação na 
oficina de chocolate e deverá aguardar o horário da sessão no espaço kids. 
 
4.1 As sessões das oficinas serão com horário marcado, a cada 01h, exemplo: 1ª sessão às 14h, 
2ª sessão às 15h e assim sucessivamente. A criança deverá estar no local 10min antes do início da 
oficina. 
 
4.2 As vagas para as oficinas são limitadas. Não será permitido entrada de crianças fora do horário 
agendado e sem pulseira de identificação.  
 
5. O evento funcionará de 24 de março a 01 de abril de 2018, nos seguintes horários: segunda a 
domingo, das 14h às 20h. 
 
6. O evento “Páscoa no Ilha” está dividido em 4 atividades: Oficinas de chocolate com a escola de 
culinária Cooking; Pinturinha Facial; Contação de histórias e pintura de desenhos temáticos. A 
programação completa está disponível nos totens na entrada do evento, em nossas redes sociais e 
site. 
 
7. Os responsáveis não podem acompanhar a criança dentro do evento, mas devem ficar em frente 
ao espaço aguardando o término da sessão. Exceto crianças com necessidades especiais. 
 
8. Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume, nem 
a levar as crianças ao banheiro ou retirar de dentro do espaço para qualquer outra coisa. As 
crianças só saem do espaço com o responsável identificado. 
 
9. O Shopping da Ilha não se responsabiliza por objetos deixados no interior do evento. 
 
10. Não é permitido entrar no evento portando: alimentos e água. 
 
11. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping da Ilha e a escola de culinária Cooking, a 
título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua 
imagem e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a ser 
registrados durante a realização do evento, para fotos, arquivos em meios digitais ou não, 
digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do EVENTO. 
 
12. O regulamento completo deste evento estará afixado próximo ao balcão do evento e também 
no site www.shoppingdailha.com.br 
 
13. Dúvida, reclamação ou sugestão ligar para 98 3311 8323, no horário 10h às 22h de segunda a 
sábado ou no e-mail: sacshoppingdailha@sacavalcante.com.br. 

http://www.shoppingdailha.com.br/

