REGULAMENTO HALLOWEEN DA ALEGRIA SHOPPING PONTA NEGRA

Evento: Halloween da Alegria Shopping Ponta Negra funcionará no dia 31.10, no piso L2.
Evento gratuito.
Horário de funcionamento: das 15h às 20h.
Capacidade máxima para oficina: até 15 participantes por horário (limitado a 100 crianças).
Idade permitida: 03 a 12 anos.
Tempo máximo de permanência no evento: Aproximadamente 30 minutos.
Atividades: Oficina de Papel Arts, Caça aos Doces e Brincadeiras.

OBSERVAÇÕES
• Para participar, será necessário o preenchimento de cadastro, com dados pessoais e
autorização dos pais para a participação nas atividades através do site do shopping:
www.shoppingpontanegra.com.br .
• A retirada do kit halloween será apenas no dia 31.10, mediante a apresentação do
voucher(comprovante de inscrição) recebido através do site, no ato da confirmação de inscrição.
• É sugerida a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega do kit halloween
das crianças (31/10) para apoio a uma instituição social.
• A caça aos doces nas lojas será realizada no horário das 15h às 20h, com sinalização no
mall e nas vitrines das lojas participantes.
• A oficina acontecerá de papel arts no horário de 15h às 20h. As oficinas serão divididas
por turma, a fim de evitar aglomeração no local, caso necessário, serão distribuídas senhas com
antecedência de acordo com os horários pré-definidos.
• Crianças até 02 anos podem participar, porém é obrigatória a presença dos pais e/ou
responsáveis próximo ao local do evento até o término das atividades. Os monitores não estão
autorizados a se responsabilizar pela guarda das crianças.
• Para entrada no evento, será obedecida a ordem de chegada das crianças, organizadas
em fila única, de acordo com a quantidade de crianças por turma.
•

É necessário manter sempre a distância mínima de 2m de outra pessoa em toda área
do evento.
• É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam na área próxima ao evento

para acompanhar as atividades da criança que estará sob a inteira responsabilidade dos
mesmos.
• Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento. Os
monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume.

• As atividades e horários mencionados acima poderão ser alterados e cancelados sem
prévio aviso.
• Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações dos monitores.
• Não é permitida a entrada de crianças com bebidas e alimentos.
• Como existe limitação de quantidade de turmas e participantes, o evento está sujeito a
lotação, sem prévio aviso.
• Ao entrar nesta área o cliente tem a ciência e concorda que sua imagem e som captados
neste evento poderão ser utilizados, independente de autorização prévia para divulgação em
diversas mídias internas ou externas – como redes sociais, televisão, internet, cinema ou
qualquer outra mídia local ou global que o Shopping Ponta Negra ou alguma de suas empresas
parceiras julgue necessário para a divulgação institucional deste evento, sem fins comerciais.
• Este regulamento poderá ser alterado em qualquer época, de acordo com as
necessidades operacionais do Shopping Ponta Negra.

