
 
REGULAMENTO FÉRIAS DIVERTIDA  SHOPPING PONTA NEGRA 

 
 
Evento: Férias divertida Shopping Ponta Negra funcionará de quinta à domingo, período de 

20.01 a 30.01, na Praça de Eventos.  

Programação gratuita  

Horário de funcionamento: das 16h às 20h. 

Idade permitida: a partir de 02 anos 

Atividades: Brincadeiras, Espetáculos e Oficinas infantis.  

 

OBSERVAÇÕES 

• É obrigatório o uso de máscara para as crianças e responsáveis durante a ação.  

• Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças, desta forma, os 

responsáveis devem permanecer durante todo o período de participação da(s) criança(s) na(s) 

atividade(s). 

• 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 1,5m de outra pessoa em toda área 

do evento. 

• 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 com alimentos e bebidas. 

• Como existe limitação de quantidade de turmas e participantes, o evento está sujeito a 

lotação, sem prévio aviso. 

• Ao entrar no espaço, o pai e/ou responsável autoriza a utilização, em caráter gratuito, 

da imagem, nome e som da voz do menor pelo qual é responsável 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. 


