
REGULAMENTO  
 

 
EVENTO 

 Período: 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020.  

 Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 14h às 22h / Sábados das 10h às 22h 
/ Domingos e feriados das 12h às 21h. 

 Tempo de permanência no evento: 20 minutos cada sessão 

 Capacidade máxima de 15 crianças por sessão  

 Permitida a entrada de crianças de 05 a 12 anos. 
 
 
INSCRIÇÕES 

 O evento é gratuito. 

 Para participar o cliente deverá baixar obrigatoriamente o APP do Pantanal Shopping e 
apresenta-lo na entrada do evento. 

 O responsável de cada criança deverá preencher um cadastro no balcão de entrada do 
evento. 

 As inscrições serão feitas por ordem de chegada no local do evento, até as 21h40 de 
segunda a sábado e até as 20h40 aos domingos e feriados. 

 Após a participação no evento, a criança que quiser participar novamente deverá fazer 
nova inscrição. 

 
 
OBRIGATORIEDADES E RESPONSABILIDADE 

 É obrigatória a presença de responsável, acima de 18 anos, pela criança no local do 
evento durante toda sessão. 

 Para participação de criança maior de 5 anos, se o responsável optar por não entrar no 
evento, deverá aguardar do lado de fora, responsabilizando-se pelo menor e devendo 
estar na saída para recebe-lo. 

 Cabe ao responsável retirar a criança do evento. Sendo assim de suma importância a 
presença do mesmo enquanto a criança estiver no evento. 

 Portadores de necessidades especiais deverão estar acompanhados de seus 
responsáveis. 

 Os monitores não estão autorizados a se responsabilizarem pela guarda das crianças. 

 Entrar no espaço sempre com calçados. 

 Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais. 

 O Pantanal Shopping não se responsabiliza por objetos deixados no evento. 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

 Não é permitida a entrada de animais. 

 Não é permitido a entrada de carrinhos de bebê. Os mesmos devem permanecer 
estacionados do lado de fora. O Pantanal Shopping não se responsabiliza pela 
guardados mesmos, nem por objetos que, por ventura, sejam deixados nele. 

 Todas as atividades estarão sob a coordenação de monitores treinados, que darão 
dicas de funcionamento e segurança, e orientarão sobre as regras do evento. O 
participante que não acatar as orientações de monitoria e coordenação não poderá 
permanecer nas atividades. 

 O evento e as atividades dentro dele, poderão entrar em manutenção sem necessidade 
de aviso prévio. 

 O Pantanal Shopping reserva o direito de adotar as medidas que se façam necessárias 
para atender ao melhor funcionamento do evento, visando mais comodidade e 
segurança para os participantes. 

 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 
julgadas e decididas pela Administração do Pantanal Shopping. 

 Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao sanitário. 



 Qualquer tipo de desordem será solicitado ao Responsável pela criança, tomar as 
devidas medidas, não tomando as mesmas será solicitado a retirada da criança do 
evento.   

 O Shopping não se responsabiliza por objetos ou pertences esquecidos no evento. 

 As atividades e horários poderão ser alterados ou cancelados sem prévio aviso. 

 Esse regulamento poderá ser alterado ou substituído sem aviso prévio, a exclusivo 
critério da Administração do Pantanal Shopping cabendo a todos os participantes 
tomarem conhecimento do regulamento em sua forma mais atual. 

 O Pantanal Shopping tem o direito de uso de imagem do evento em caráter gratuito e 
de situação que ali estejam sendo realizadas sem prévia liberação ou autorização. 

 Ao entrar nas áreas do evento, o cliente declara estar ciente que sua imagem e a 
imagem do(s) menor(es) que estão sob sua responsabilidade poderão ser captadas 
para utilização pelo Pantanal Shopping, em caráter gratuito, sem quaisquer restrições 
em todas as mídias. 

 À permanência nas áreas do evento o cliente concorda com todos os termos 
estipulados neste regulamento. 

 Este regulamento também está disponível no site www.pantanalshopping.com.br 
 

 


