REGULAMENTO
FANTÁSTICO MUNDO DAS PIPOCAS

1- O período do evento é de 02 a 31 de julho, e funcionará de acordo com os seguintes
horários: de segunda à sábado das 09 às 22h e aos domingos das 12h às 21h. Tais
horários poderão ser modificados a critério da administração do Shopping Tacaruna;
2- O ingresso é individual e instrasferível;
3- Não é permitido o acesso de crianças desacompanhadas dos pais e nem os
responsáveis podem deixar as crianças sozinhas no evento;
4- Não é permitida a entrada de animais;
5- Todas as atividades são conduzidas por monitores treinados, que darão dicas de
funcionamento, segurança, regras do evento, entre outros;
6- Os monitores treinados, não estão autorizados a levar crianças ao banheiro nem
poderão ficar com crianças sob a sua guarda. Caso a criança precise ausentar-se
durante o seu tempo, o mesmo será adicionado no retorno;
7- Fica obrigado o acesso de um responsável de forma gratuita para crianças com até
(quatro) anos de idade;
8- Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e bebida,
tampouco balas ou chicletes;
9- Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro
volume;
10- É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que porventura
venham a sofrer durante a participação no evento ao descumprir orientações de
segurança do brinquedo contidas neste regulamento, nos regulamentos internos de
cada atração e/ou informadas durante o evento;
11- Os pais e/ou responsáveis estão incumbidos do monitoramento do tempo de
permanência. Sendo obrigados a promover a retirada de seus filhos/menores,
sabendo que a cobrança é realizada pelo valor do minuto. Sendo considerado o valor
mínimo de R$30 (trinta reais ) para participação, tendo a duração mínima de 30
minutos, de 31 a 45 minutos o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), de 46 a 60
minutos o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais, acrescidos de R$ 1,00 (um
real) para cada minuto adicional e o tempo livre, o valor de R$ 70,00 (setenta reais);
12- Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e
nem repassá-los para outra pessoa;

13- A venda de ingressos deverá ser encerrada de forma que o atendimento do evento
seja realizado até o limite do horário de fechamento do mesmo;
14- Todos os participantes do evento concordam em ceder ao Shopping e à Mundo
Mágico, a título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo, a utilização de sua
imagem e nome e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham
a ser registradas durante a realização do evento por fotos e vídeos, arquivos em
meios digitais ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do evento. A
autorização estará condicionada à assinatura no termo de responsabilidade
disponível na bilheteria pelo participante ou responsável maior de idade;
15- O Shopping e/ou a Mundo Mágico se reservam ao direito de adotar as medidas que
se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do evento, visando a
maior comodidade e segurança dos participantes;
16- Este regulamento está disponível na integra, na bilheteria, localizada no Piso L1
(Praça de Eventos) e no site www.shoppingtacaruna.com.br ;
17- Dúvida, reclamação ou sugestão deverão ser enviadas para o e-mail:
piccoloreentretenimento@gmail.com.

