REGULAMENTO GERAL - “PARQUE DA GALINHA
PINTADINHA”
Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos atenção às
nossas normas de participação no evento “Galinha Pintadinha e sua
Turma”.
1. O evento.
1.1. O evento “Galinha Pintadinha e sua Turma”, é uma atividade de
recreação infantil produzida pela Ludi Entretenimento, com
licenciamento da Bromélia Produções para a marca Galinha
Pintadinha. 1.2 O funcionamento da atividade será do dia 03 de
fevereiro a 06 de março, no Pantanal Shopping. Todos os dias das
11h ás 21h. Será realizado o controle de fluxo de acordo com a
capacidade de cada atração.
1.3. As atrações são de acesso por bilheteria (ingresso pago).
Consultar valores na bilheteria.
a) Trenzinho da Galinha Pintadinha.
1.4. Atividades gratuitas, o cliente deverá baixar o app do Pantanal
Shopping, se cadastrar, resgatar o cupom através do app Pantanal
Shopping e apresentar na entrada do evento. As vagas serão
disponibilizadas por ordem de chegada de acordo com a
disponibilidade de vagas.
a) Meeting & Greeting Galinha Pintadinha e Pintinho Amarelinho.
Idade livre.
b) Meeting Point com espaço para atividades lúdicas. Até 12 anos.
c) Estúdio da Galinha Pintadinha. Idade livre.
d) Cozinha da Borboletinha. Até 12 anos.
e) Lagoa do Sapinho. Até 12 anos.
f) Escultura e painel de fotos. Idade livre.
2. Indicação.
2.1. É obrigatória a presença dos pais no local do evento. 2.2.
Pessoas com gesso e/ou prótese, problemas respiratórios,
epilepsia, portadores de cardiopatias, pessoas com limitação da
mobilidade e de da coordenação em geral, devem estar

acompanhadas de responsável, não sendo indicado o acesso e
permanência no evento sozinhas.
3. Condições de uso
É dever dos participantes seguir as orientações desse
regulamento, bem como as dos nossos promotores para
garantir uma diversão segura, ficando o participante
responsável
por
acidentes
ocorridos
devido
ao
descumprimento destas normas. 3.1. Os pais ou responsáveis
deverão estar presentes no local do evento. Os promotores
não estão autorizados a se responsabilizarem pela guarda
das crianças. Em hipótese alguma as crianças devem ser
deixadas sozinhas. 3.2. Os participantes deverão respeitar e
seguir as orientações dos promotores, dentro do espaço e
durante a realização das atividades.
4. O Shopping, neste momento, assume o compromisso de proteger
os
dados
pessoais
cadastrados,
mantendo
absoluta
confidencialidade sobre tais informações, garantindo que,
excetuados os casos previstos em lei e ao fiel cumprimento da
execução desta promoção, não serão compartilhados ou cedidos
com terceiros a qualquer título.

4.1 Assim, os dados serão compartilhados apenas com as
empresas contratadas pelo Shopping, tais como: empresas
responsáveis pelo sistema do banco de dados, pela contabilidade,
pela auditoria etc.

4.2 Internamente, os dados dos participantes serão acessados
somente por colaboradores autorizados pela Promotora,
respeitando os princípios inerentes ao tratamento de dados
pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, sempre com
o objetivo de execução e operacionalização desta Promoção, além
do compromisso de confidencialidade e preservação da
privacidade, de acordo com este Regulamento.

4.3 Os dados pessoais coletados para esta promoção ficarão
armazenados para fins operacionais e obedecerão a padrões
rígidos de confidencialidade e segurança. Nenhum documento,
informação e/ou dado pessoal será divulgado e/ou compartilhado
em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou
mediante ordem judicial ou por determinação regulatória ou legal.

4.4 Em atenção às diretrizes legais aplicáveis, o Shopping
possibilitará aos participantes que revoguem a autorização para uso
de seus dados, para fins de exclusão deste evento, concedida nos
termos do regulamento, bastando que solicitem pelo e-mail:
atendimentocliente@pantanalshopping.com.br.

5. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi
Entretenimento e a Bromélia, 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.

