REGULAMENTO
“FRIDA KAHLO”

1.

O “Frida Kahlo” é uma atração que consiste em um espaço voltado ao entretenimento dos
clientes do Brasília Shopping. É responsável por sua realização o Condomínio do Conjunto
Comercial Brasília Shopping and Towers, com sede no SCN, Quadra 05, Bloco “A”, Asa Norte,
Brasília, DF, inscrito no CNPJ sob o nº 01.627.946/0001-45, e Studio Cipolatti - Projetos e
Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 56.226.137/0001-13.

2.

O espaço do evento, localizado na Praça Central - Cúpula Norte, conta com atividades de
Contação de Histórias; Letras Interativas: escalada, escorregador, acento tire fotos e túnel;
espaço Autorretrato, onde as crianças poderão pintar seu próprio retrato.

3.

A atração acontecerá no Brasília Shopping, no período de 1º de outubro de 2018 a 21 de
outubro de 2018, diariamente, inclusive nos feriados. As vagas são limitadas, com sessões
sujeitas à lotação.

4.

A participação neste evento é voluntária e gratuita, desde que observados e obedecidos os
pré-requisitos de participação enumerados neste regulamento.

5.

A participação só será possível de acordo com a disponibilidade de vagas.

6.

Capacidade no espaço do evento: 12 crianças.

7.

Faixa etária: 03 a 12 anos.

8.

Permanência: até 20 minutos.

9.

Cada criança poderá participar apenas 01 (uma) vez por dia, neste sentido, haverá controle de
participação através do sistema de cadastramento.

10.

Horário de funcionamento do espaço: diariamente, de 13h00 às 20h00, inclusive, aos domingos
e feriados, devendo ser observado o início e término de cada sessão:
De 13h00 às 13h20min;
De 13h30 às 13h50min;
De 14h00 às 14h20min;
De 14h30min às 14h50min;
De 15h00 às 15h20min;
De 15h30min às 15h50min;
De 16h00 às 16h20min;
De 16h30min às 16h50min;
De 17h30min às 17h50min;
De 18h00 às 18h20min;
De 18h30min às 18h50min;
De 19h00 às 19h20min;
De 19h30min às 19h50min, sendo esta a última sessão.
Todas a sessões são iniciadas com a contação de histórias, atividade de introdução ao espaço
do evento.

11.

Para ter acesso ao evento, é necessário que o responsável pela criança compareça
pessoalmente junto ao Balcão do evento, acesse a fila para realização de cadastro e retire uma
pulseira. Para o cadastramento é necessário apresentar documento oficial de identidade com
foto e CPF, para que seus dados sejam cadastrados no sistema do evento, acrescidos de:
telefone fixo, telefone celular, endereço completo com cidade, estado e CEP e e-mail

(opcional).
12.

O cadastro poderá ser realizado, diariamente, a partir das 13h00; a pulseira de acesso ao
evento será entregue até que se esgotem as sessões em cada dia, devendo ser utilizada
somente no dia da entrega no balcão do evento.

13.

Haverá tolerância de 05 (cinco) minutos, em cada sessão, para que os participantes com
pulseira acessem o espaço. Ultrapassado o referido prazo, será obedecida a ordem de
chegada de outros participantes, sob a orientação dos monitores presentes.

14.

É permitida a retirada de 01 (uma) pulseira, por dia, para cada criança participante.

15.

Caso a criança venha a perder a pulseira antes de entrar no espaço, não será possível a
entrega de outra.

16.

O acesso ao “Frida Kahlo” será realizado por ordem de chegada à fila, devendo ser obedecida
a capacidade máxima de até 12 (doze) crianças por sessão, sendo o tempo máximo de
permanência de, aproximadamente, 20 (vinte) minutos.

17.

A capacidade máxima de participantes no espaço levará em conta outros fatores que garantam
a segurança de todos, neste sentido, fica a critério exclusivamente do shopping a definição da
quantidade a ser permitida em cada sessão, não sendo obrigatório que todas as sessões
tenham 12 (doze) crianças.

18.

A criança não deverá ser deixada sozinha durante a participação no evento. Os monitores
estarão presentes para orientarem em relação às atividades do espaço e tão somente dentro
do ambiente do “Frida Kahlo”, não sendo responsáveis pela guarda da criança, por
acompanhá-la até banheiro ou fora do espaço do evento.

19.

Será concedido atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, idosos com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas
por crianças de colo. Referido atendimento não se estenderá aos acompanhantes dos
beneficiários.

20.

Em razão da estrutura do evento, das sessões serem compostas por crianças de diferentes
idades e para uma participação em segurança, solicita-se que seja observado
cuidadosamente o disposto nos itens abaixo:
a) a atividade poderá ser realizada por crianças a partir de 03 (três) anos de idade,
podendo permanecer no espaço sozinhas, desde que os pais ou responsável as
aguardem no local até o término da sua participação;
b) Não é recomendado a participação na atividade por crianças que estejam usando
gesso ou que tenham prótese, que utilizem cadeira de rodas ou muletas, que
tenham quaisquer outras limitações que possam comprometer sua participação em
segurança e a segurança das demais crianças no ambiente “Letras Interativas”;
c) crianças com deficiência física, mental ou distúrbio neurológico, que não estejam
enquadradas no disposto no item anterior e que possuam certa autonomia, poderão
acessar o espaço, obrigatoriamente, acompanhada de seu responsável. Solicitase informar a condição especial no momento do cadastro.
d) qualquer objeto que faça parte do cenário não poderá ser levado pelas crianças.

21.

As atividades do espaço “Frida Kahlo” serão orientadas pelos monitores, ao final do tempo de
permanência de 20 (vinte) minutos, será necessário deixar o espaço para que outras crianças

possam participar.
22.

Não será permitida a entrada de crianças e/ou responsáveis consumindo qualquer tipo de
bebida ou alimento, inclusive, balas e chicletes. Não será permitida a entrada de crianças com
brinquedos, sacolas de compras, animais ou, ainda, sem qualquer parte da roupa/calçado.
Recomenda-se não entrar com objetos no bolso da roupa.

23.

A administração do Brasília Shopping e a Cipolatti não se responsabilizarão por objetos ou
pertences esquecidos ou perdidos pelas crianças e/ou por seus responsáveis, durante a
participação no evento.

24.

Os participantes deverão respeitar e seguir os termos deste regulamento e as orientações dos
monitores, em relação ao tempo de permanência e quantidade de participantes no espaço,
bem como em relação à idade mínima para participação.

25.

A não concordância com as normas deste regulamento gerará, automaticamente, o
impedimento à participação no evento.

26.

A administração do Brasília Shopping e a Cipolatti não se responsabilizarão por inobservância
aos itens dispostos no presente regulamento, bem como qualquer atitude negligente ou
imprudente de pais e/ou responsável pelas crianças participantes.

27.

Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Brasília Shopping e à Cipolatti, a título
gratuito e por tempo indeterminado, o direito de usar as imagens (fotografias e filmagens)
captadas durante o evento, em materiais de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros,
exclusivamente para fins de divulgação do evento.

28.

A participação no evento implica concordância tácita com as regras aqui descritas, eventuais
dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados de
imediato por meio da aplicação do presente regulamento, poderão ser resolvidos pela
administração do Brasília Shopping, através do telefone (61) 2109-2122.

29.

O Brasília Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o presente
regulamento por motivos de força maior ou caso fortuito, que venham a comprometer o seu
regular andamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio.

