REGULAMENTO DO EVENTO FÉRIAS 2018 - TOURO FERDINANDO
De 8 a 28 de janeiro
A capacidade máxima é de 20 (vinte) pessoas em cada período de 20 (vinte) minutos, sendo a
entrada organizada em fila, de acordo com a ordem de chegada, sem distribuição de senhas.
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos, das 11h às
19h.
Podem participar do evento crianças com idade cronológica de até 10 (dez) anos, cada uma
devidamente acompanhada por um dos pais ou por um adulto responsável, que deverá
permanecer no local durante todo o período. O adulto será integralmente responsável pela
criança que acompanhar. Será permitida a entrada apenas de um adulto por criança.
Caso identificar que o responsável pela criança se ausentou do evento, independentemente do
motivo, a produção do evento está autorizada a retirar a criança do local e a conduzi-la para
o setor de segurança do Shopping.
Crianças que estejam acompanhadas por idosos, gestantes, lactantes ou portadores de
necessidades especiais, pessoas com crianças de colo e crianças portadoras de necessidades
especiais têm prioridade de entrada.
O tempo de permanência de cada turma no evento é de, no máximo, 20 (vinte) minutos. Não
haverá substituições de crianças durante esse período.
Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e/ou bebida (inclusive balas
e chicletes), brinquedos, sacolas, embrulhos e animais.
Os monitores não estão autorizados a guardar quaisquer volumes pertencentes aos participantes
ou acompanhantes.
A produção do evento não se responsabiliza por objetos de clientes perdidos ou esquecidos na
área da atividade. Quaisquer objetos encontrados no local serão encaminhados ao setor de
achados e perdidos do Shopping.
A organização do evento, o Shopping e suas empresas coligadas não se responsabilizam por
quaisquer acidentes ou problemas que venham a ocorrer com o participante no espaço do evento
ocasionado por mau comportamento deste, por falta de cuidado por parte do seu responsável ou
pela inobservância às instruções repassadas pelos monitores. Se algum participante
descumprir quaisquer regras ou estiver causando qualquer tipo de transtorno ao evento,
será imediatamente convidado a retirar-se do local.
Os participantes prosseguirão sob a supervisão dos monitores, e deverão seguir as orientações
fornecidas por eles.
A participação implica total conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste
regulamento, as quais foram amplamente divulgadas.
Importante: as instruções descritas acima e fornecidas pelos monitores devem ser rigorosamente
seguidas. O não cumprimento destas impedirá a permanência do participante na atividade.

