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Período:   30 e 31/10/2021. 

Evento:   Entrada Gratuita. 

Local:     Praça de Eventos – 2º piso. 

Horário: Das 14h às 20h. 

Tempo de Permanência: Aproximadamente 30 (trinta) minutos. A atividade 

acontecerá a cada trinta minutos, a partir das 14h, e as 

inscrições serão realizadas por ordem de chegada. 

Idade Permitida: De 4 (quatro) a 12 (doze) anos, sendo que as crianças 

menores de 4 (quatro) anos deverão entrar acompanhadas 

de seu(s) pai(s) e/ou responsáveis durante todo o Evento. 

Número de Participantes: 10 (dez) pessoas por vez.  

 

ATIVIDADE: 

▪ Oficina de Pirulito Vampiro. 

▪ Fantasma de Algodão. 

 

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO: 

✓ Todos os brinquedos serão desinfectados, obrigatoriamente, ao término de cada 

sessão; 

✓ Ao entrar em cada um dos brinquedos será obrigatória a desinfecção das mãos 

com álcool gel, que será disponibilizado pelo Shopping; 

✓ Uso obrigatório de máscara para crianças a partir de 3 (quatro) anos de idade e 

preferencial para as menores;  

✓ Disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos na entrada da 

atividade; 

✓ Todos monitores estarão devidamente paramentados com máscara e protetor 

facial; 

✓ A fila será única e com distanciamento de 2 (dois) metros entre os clientes. 

 

PARA PARTICIPAR: 

✓ Os pais e/ou responsável, maiores de 18 (dezoito) anos, deverão realizar um 

prévio cadastro obrigatório, contendo nome e endereço completos, sexo, 

número da Carteira de Identidade (RG) e do CPF, telefones (com DDD), e-mail, 

data de nascimento, profissão e apresentar obrigatoriamente um documento 

oficial com foto; 

✓ No ato do cadastro, deverão ser informados eventuais limitações ou problemas 

de saúde da criança que impliquem risco a sua integridade física, reservando-se 
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ao Shopping Jardim das Américas o direito de não fornecer monitores para 

atendimento individual da criança em condições especiais, as quais deverão ser 

obrigatoriamente acompanhadas por seus pais e/ou responsáveis; 

✓ As crianças participantes precisam estar obrigatoriamente acompanhadas de 1 

(um) dos pais ou 1 (um) responsável (considerando tal responsável com idade 

igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que possua registro de documento de 

identidade e CPF).  

 

DA CONCORDÂNCIA: 

✓ Ao participar do Evento, automaticamente os pais e/ou responsável autoriza, 

sem nenhum ônus ao Shopping, o uso de imagens e vozes eventualmente 

captadas no local para arquivamento e/ou publicação em qualquer mídia 

(inclusive mídias sociais) e em todo território nacional e/ou na rede mundial de 

computadores, sem qualquer contrapartida e por prazo indeterminado; 

✓ Uso dos dados coletados (LGPD): 

Quando o cliente se cadastrar para participar da Promoção, deverá fornecer 

determinadas informações, algumas das quais podem ser informações pessoais 

para efeitos da lei brasileira. Se o cliente não fornecer essas informações não será 

possível participar da promoção.  

O cliente concorda que a empresa promotora poderá coletar os seus dados 

cadastrais. 

A empresa promotora poderá utilizar as informações coletadas a qualquer 

momento, inclusive depois do término da Promoção, para as seguintes 

finalidades: 

a) Realização de controles para detectar e evitar fraudes; 

b) Análise demográfica; 

c) Oferta de produtos, serviços e material institucional; 

d) Contato com o cliente para comunicar as ações de marketing, eventos, 

calendário de varejo e mix e informações; 

✓ Ao participar do Evento, automaticamente os pais e/ou responsável declara(m) 

que suas respectivas crianças não estão portando brinquedos, alimentos, 

bebidas, inclusive doces, tais como: balas e chicletes, além de aparelhos 

ortodônticos móveis, próteses e adereços, como pulseiras, relógios, colares, 

brincos e etc.; 

✓ A participação implica o completo conhecimento e aceitação total e irrestrita das 

condições estabelecidas neste regulamento, as quais foram amplamente 

divulgadas.  
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OBSERVAÇÕES GERAIS: 

✓ O Evento é gratuito; 

✓ A participação é por ordem de chegada, com formação de filas, conforme a 

disponibilidade de vagas e sujeito a lotação, devendo ser observado, ainda, o 

horário de término do evento; 

✓ É obrigatório que, na entrada do evento, as crianças estejam acompanhadas por 

01 (um) dos pais e/ou responsável; 

✓ Cabe ao(s) pai(s) e/ou responsáveis a retirada das crianças do evento ao final do 

tempo de permanência; 

✓ Somente será permitida a saída da criança do evento, mediante a presença dos 

pais e/ou responsável cadastrado. Este controle será realizado mediante 

apresentação do documento de identidade do(s) pai(s) e/ou responsável pela 

criança; 

✓ A organização do evento, o Shopping Jardim das Américas e suas empresas 

coligadas não se responsabilizam por qualquer acidente ou problema que venha 

a ocorrer com o participante, ocasionado por comportamentos inadequados, por 

falta de cuidado do(s) pai(s) e/ou responsáveis, ou pela inobservância das 

instruções repassadas pelos monitores; 

✓ Não é permitida a guarda de pertences da criança e/ou do(s) pai(s)/responsáveis 

na área do Evento; 

✓ Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro, ministrar 

remédios ou qualquer tipo de alimentos, não podendo ser responsabilizados por 

nenhuma de suas necessidades; 

✓ Em razão da limitação de quantidade de participantes e de turmas, o Evento 

estará sujeito à lotação;  

✓ As atividades, dias e horários de funcionamento poderão sofrer alteração ou 

cancelamento sem prévia comunicação, razão pela qual recomendamos a prévia 

consulta no site do Shopping Jardim das Américas ou no local do evento; 

✓ As crianças cujo(s) pai(s) e/ou responsáveis não estiverem presentes ao final da 

participação no Evento serão encaminhadas pelo segurança do Shopping ao 

Balcão de Informações, onde deverão ser retiradas pelos respectivos pais e/ou 

responsáveis; 

✓ O presente regulamento também estará disponível no site do Shopping;  

✓ O “Halloween” não está vinculado a qualquer modalidade de sorte pelos 

participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de 

quaisquer bens, direitos ou serviços; 
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✓ O participante ao entrar no evento se compromete a respeitar e seguir todas as 

instruções fornecidas pelos monitores e também a respeitar todo o protocolo de 

higienização imposto pelo Shopping; 

✓ O Shopping Jardim das Américas reserva-se o direito de adotar, sem qualquer 

aviso prévio, as medidas que se façam necessárias para atender ao melhor 

funcionamento do evento, visando à maior comodidade e segurança para os 

participantes; 

✓ Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 

serão julgadas e decididas pela Administração do Shopping Jardim das Américas; 

✓ 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. 

 


