
O presente evento é aberto à participação gratuita de clientes, pessoas 
físicas, durante o período de 8 a 27 de janeiro de 2019.

EVENTO
• Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 19h30.
• Importante: para participar das oficinas, o responsável de cada criança 
 deverá fazer o cadastro e permanecer no local durante a brincadeira.
• A participação nas oficinas poderá ser agendada para o mesmo dia. 
 O participante com horário agendado deverá comparecer ao local  
 do evento até 5 (cinco) minutos antes do início das atividades. 
 Caso não compareça, sua inscrição será cancelada. 
 
INSCRIÇÕES
• As inscrições para a oficina deverão ser feitas no local do evento, 
 até as 19h30, por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de vagas. 
• Lotação limitada.
• Entrada gratuita.
• Após a participação na oficina, a criança que quiser participar novamente  
  deverá fazer nova inscrição.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
 Capacidade: 24 participantes por turma.
 Duração: As atividades terão a duração de até 25 minutos por turma.
 Idade: 4 a 12 anos.

GERAL
• Permitida a entrada de crianças com idade entre 4 e 12 anos.
• Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos.
• Não é permitida a entrada de animais.
• Todas as atividades estarão sob a coordenação de monitores treinados,   
  que darão dicas de funcionamento e segurança, e orientarão sobre 
 as regras do evento.
• Ao entrar no espaço, o visitante autoriza, em caráter gratuito, a utilização  
  de sua imagem e a do menor pelo qual é responsáve em veiculação  
 na mídia especializada, para divulgação do referido evento.
• Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações  
 da monitoria e da coordenação do evento não poderão permanecer 
 nas atividades.
• O MORUMBISHOPPING e a EVENART (produtora do evento) 
 não se responsabilizarão por objetos esquecidos no local do evento.


