REGULAMENTO DO EVENTO “CLUBINHO DE FÉRIAS”
1. O Evento gratuito “CLUBINHO DE FÉRIAS” é uma iniciativa do FUNDO DE PROMOÇÃO
E PROPAGANDA DO SHOPPING CONTAGEM, localizado na Avenida Severino Ballesteros
Rodrigues, 850, Bairro Cabral – Contagem / MG, telefone: (31) 3956-9621, CNPJ/MF
19.769.687/000152, com abrangência restrita à cidade de Contagem-MG, dirigido ao público
infantil, que ocorrerá nos dias 08/07/2018 de 16h às 19h, 21/07/2018 de 14h às 17h,
28/07/2018 de 14h às 17h e 04/08/2018 de 14h às 17h, sempre aos finais de semana.
2.1. Somente poderão participar do evento crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos de idade.
É obrigatória a presença de um adulto (maior de 18 anos) fora do espaço, responsável durante
a participação da criança no evento, este se responsabilizará por ela.
2.2. Não é permitido entrada de animais no evento.
2.3. Não é permitida entrada com alimentos, bebidas, doces e chicletes.
2.4. Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê, os mesmos devem permanecer
estacionados do lado de fora. Não nos responsabilizamos pela guarda dos mesmos, nem por
objetos que por ventura sejam deixados junto.
3. O FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CONTAGEM não se
responsabiliza por qualquer acidente ou problema que venha a ocorrer com a criança no
espaço do evento "CLUBINHO DE FÉRIAS", ocasionados por mau comportamento da
mesma, inobservância às instruções repassadas pelos monitores ou por falta de cuidado por
parte do seu responsável.
4.1. O acesso ao evento será feito por ordem de chegada à fila, não sendo necessária a
inscrição prévia, somente a apresentação da criança para que a monitora pegue os dados e
certifique que ainda há vagas no espaço. As oficinas duram em torno de 40 (quarenta) minutos
cada, podendo variar. Após sair do evento, caso a criança queira voltar ao espaço deverá
retornar à fila, seguindo as mesmas exigências já citadas.
4.2. . Ao entrar nas áreas do evento, você declara estar ciente que sua imagem e a imagem
do(s) menor (es) que estão sob sua responsabilidade poderão ser captadas para utilização
pelas empresas envolvidas.

5. Não é permitido retirar nenhum material e/ou elemento do evento, ficando os pais e/ou
responsáveis pelos menores cientes que deverão ressarcir a organização do evento por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de tal conduta.
6. Todas as atividades estão sob coordenação de monitores treinados, que darão dicas de
funcionamento, segurança, regras do evento, entre outros. Os participantes que não acatarem
as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão permanecer na atividade.
7. O evento funciona no sistema de circuito, por isso após a participação em todas as
atividades a criança não poderá permanecer no interior do espaço cenográfico destinado à
realização do mesmo.
8. Fotos serão permitidas, porém o evento não conta com este serviço.
9. Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças no banheiro. Os monitores
não estão autorizados a guardares objetos pessoais ou qualquer outro volume.
10. Os participantes que não acatarem as orientações da monitoria e coordenação do evento
não poderão permanecer nas atividades.
11. Este regulamento poderá ser alterado ou substituído sem aviso prévio, a exclusivo critério
da organização do evento, cabendo a todos os participantes tomarem conhecimento do
regulamento em sua forma mais atual.
12. A participação implica total conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste
Regulamento, as quais foram amplamente divulgadas.

