REGULAMENTO CAÇA AOS OVOS E
CLUBINHO KIDS DE PÁSCOA
Período: dias 24, 25, 30, 31/03 e 01/04, das 14h às 20h.
Eventos gratuitos
1. Caça aos Ovos
1.1 Faixa etária: de 4 a 12 anos.
1.2 Capacidade: 10 crianças por turma.
1.3 Tempo de permanência: aproximadamente 40 minutos.
1.4 As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou um (1) responsável
considerando tal responsável pessoa física, com idade igual ou superior a
18 (dezoito) anos, que possua RG e CPF.
1.5 Participação limitada ao horário da programação.
1.6 Máximo de 3 (três) inscrições por CPF.
1.7 As fotos são de responsabilidade do cliente.
1.8 Cabe aos pais e/ou responsáveis a retirada das crianças do evento, sendo
obrigatório o acompanhamento dos mesmos durante todo o período.
1.9 Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou
qualquer outro volume e não estão autorizados a acompanhar as crianças
ao banheiro.

2. Cadastro
2.1 Para participar no evento é necessário efetuar um cadastro antecipado
através do e-mail marketing@jardimdasamericas.com.br ou pelo telefone
3366-5885.
2.2 A confirmação de participação da criança está sujeita a disponibilidade de
vagas.
2.3 Não será permitida a participação de crianças sem o cadastro completo do
responsável.
2.4 Todos os participantes receberão a confirmação da participação via e-mail
ou telefone.

2.5 O responsável está ciente de que ao se cadastrar está sendo incluído
automaticamente no banco de dados do Shopping Jardim das Américas,
autorizando este desde já a enviar para o endereço eletrônico ou físico
qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física com informações de
eventos ou ações promocionais, programas de incentivo, bem como
comercial desenvolvida pelo mesmo ou por seus parceiros.

3. Cronograma
3.1 O local de concentração das crianças será na Praça de Eventos - 2º piso.
3.2 Cada criança receberá: 1 cestinha, 1 orelha de coelho, 1 mapa e 1 pulseira de
identificação para participar da ação.
3.3 As rodadas de Caça aos Ovos acontecerão a cada 40 minutos a partir das
14h.
Horários Caça aos Ovos: 14h às 14h40 / 15h às 15h40 / 16h às 16h / 17h às
17h40/ 18h às 18h40 / 19h às 19h40.
3.4 A criança deverá acompanhar e desvendar em conjunto as pistas divulgadas
pelo recreador, percorrendo todo o shopping em busca dos chocolates. Serão
4 pontos espalhados pelo shopping, em todos terá uma promotora a espera
das crianças, para a entrega dos brindes.

4. Clubinho Kids de Páscoa
4.1 As atividades infantis do Clubinho Kids de Páscoa acontecem sob a
coordenação de monitores treinados. O participante que não acatar as
orientações de monitoria e coordenação não poderá permanecer nas
atividades.
4.2 Serão feitas no local oficinas para a confecção de orelhas de coelho em EVA,
além de pintura de desenhos temáticos.
4.3 Faixa etária: livre.
4.4 Capacidade: 15 crianças por oficina.
4.5 Tempo da Oficina: 30 minutos.

5. Disposições Gerais

5.1 A “Caça aos Ovos” não está vinculada a qualquer modalidade de sorte ou
pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à
aquisição ou uso de quaisquer bens, direitos ou serviços. O evento tem a
finalidade cultural.
5.2 Os participantes concordam ceder o direito de imagem para divulgação do
evento nas redes sociais e comunicações do shopping.
5.3 Ao entrar no evento o participante se compromete a respeitar e seguir as
instruções fornecidas pelos monitores.
5.4 O Shopping Jardim das Américas reserva-se o direito de adotar as medidas
que se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do evento,
visando a maior comodidade e segurança para os participantes.
5.5 Quaisquer

dúvidas,

divergências

ou

situações

não

previstas

neste

regulamento serão julgadas e decididas pela Administração do Shopping
Jardim das Américas.
5.6 Este regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a
exclusivo critério da Administração do Shopping Jardim das Américas.
Cabendo a todos os participantes tomarem conhecimento do regulamento em
sua forma mais atual.

