
Data: 15/09 a 25/10 
Horário: Todos os dias das 13h às 21h 
Idade permitida: 1 a 12 anos 

 
Evento 100% Gratuito: Para participar, baixe nosso App (Shopping Nova 
Iguaçu), resgate o cupom na aba Clube Desconteria e agende seu horário.  

 
 

REGULAMENTO EVENTO GERAL: 
 

Lotação máxima: 20 crianças e mais 01 acompanhante maior de idade por 
sessão (sessão de 20 min). 

 
1. Somente crianças a partir de 06 anos poderão entrar desacompanhadas do  
responsável, maior de 18 anos, porém o adulto deve permanecer no lado de 
fora do espaço para eventual necessidade da criança. 
2. Crianças abaixo de 06 anos deverão ser acompanhadas e o adulto 
responsável deverá acompanhar visualmente a criança durante todo o período 
no evento, somente 01(um) adulto por criança. 
3. Portadores de necessidades especiais de qualquer idade devem ter ajuda de  
seus responsáveis. 
4. Os promotores não estão autorizados a sair do espaço com a criança, nem  
mesmo para ir ao banheiro e beber água. 
5. É de responsabilidade do cliente verificar o horário de entrada e o tempo de 
permanência da criança no espaço. 
6.  Não nos responsabilizamos por objetos, calçados, bolsas e 
quaisquer pertences perdidos no evento. 
7.  O Shopping e/ou o organizador do evento poderão alterar o horário 
de  atendimento sem aviso prévio. 
8.  O guarda volume será permitido apenas para guarda de calçados. 
Em hipótese alguma serão aceitos outros pertences. Não nos 
responsabilizamos por perda de objetos ou esquecidos no guarda 
volumes, bem como na área do evento; 

9.     Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer 
outro volume e nem levar as crianças ao banheiro. Os mesmos podem não 
permitir a entrada de participantes que estejam com algum elemento de 
vestuário ou acessório que possa trazer danos ao recinto, bem como colocar a 
própria segurança ou de terceiros em risco, como peças de roupas com adornos 
e detalhes em metal, material pontiagudo, cintos, pulseiras, adornos de rosto e 
de pescoço que o monitor entenda que seja de uso inadequado no interior do 
brinquedo; 
10. Obrigatório o uso de máscara para adultos e crianças a partir de 03 anos 
11. Higienize as mãos com álcool antes de entrar. 
12. Manter o distanciamento mínimo de 2 metros das outras pessoas. 

 
NÃO É PERMITIDO: 

 
- Fumar, escorregar mais de uma pessoa por escorrega, saltar do escorrega, 
arremessar objetos e portar alimentos e bebidas. 
- O cliente será convidado a se retirar do espaço caso desrespeite qualquer 
uma das regras do mesmo ou causar desconforto ou riscos a outros clientes. 
- Os brinquedos poderão entrar em manutenção sem aviso prévio. 
- Trocar fraldas no interior do espaço. 
-  Não é permitido o acesso ao evento calçado, somente de meia ou sapatilha 



descartável; 
-  Não é permitida a entrada de animais de estimação; 

 

Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, de forma irretratável e 
irrevogável e a título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a 
seu exclusivo critério, da sua imagem, voz e nome, e quaisquer direitos que 
sobrevierem sobre as imagens que venham a ser registrados durante a 



realização do evento, para fotos, arquivos em meios digitais ou não, 
digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do evento, 
renunciando ao recebimento de qualquer remuneração, direito ou 
compensação, inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a 
qualquer tempo e em qualquer montante, com a utilização e/ou transmissão do 
material fixado, por TV, internet ou qualquer outra mídia, em programas, filmes, 
promoções, divulgação e quaisquer outros usos, em um número ilimitado 
de cópias e em qualquer país do mundo. 

 

 


