
 

REGULAMENTO 
CINEMINHA DRIVE-IN  

 
1. O evento denominado “Cineminha Drive-In” é uma atividade meramente recreativa, 

voltada 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 Abic Marketing e Consultoria Promocional Ltda. (Flap Live 
Marketing), inscrita no CNPJ sob o nº 07.351.100/0001-01. 

 
2. O evento acontecerá no Brasília Shopping diariamente, na praça central, em frente às 

Lojas Americanas, no período de 11 de janeiro a 03 de fevereiro de 2019, de segunda a 
sábado com duas sessões às 15h00 e às 19h00, e aos domingos com única sessão às 
15h00.  
 

3. Esta ação é voltada à participação de qualquer pessoa, desde que observados os pré-
requisitos de participação enumerados neste Regulamento. 
 

4. O espaço terá lotação máxima de 50 (cinquenta) lugares, sendo 01 (um) lugar destinado a 
portadores de necessidades especiais. Não será permitida a reserva de lugar nas sessões. 
 

5. A participação neste evento é voluntária e gratuita e o acesso ao espaço livre, obedecendo 
a lotação do espaço. 
 

6. De segunda a sábado, com duas sessões por dia às 15h00 e às 19h00, programação 
dedicada ao público infantil, confira classificação indicativa. 
 

7. Aos domingos, com única sessão às 15h00, programação dedicada ao público infantil, 
confira classificação indicativa. 
 

8. Os pais e/ou responsáveis deverão acompanhar a(s) criança(s) durante todo o tempo na 
exibição do filme. Os monitores / recepcionistas não se responsabilizam pela guarda 
da(s) criança(s) e pela guarda de objetos pessoais ou quaisquer outros volumes. 
 

9. Em hipótese alguma as crianças poderão ser deixadas sozinhas. 
 

10. Durante a exibição dos filmes, os participantes também poderão entrar com lanches e 
bebidas não alcoólicas.  
 

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

12. Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações descritas neste Regulamento, 
dentro do espaço e durante a exibição dos filmes. 

13. Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Brasília Shopping, a título gratuito, e 
por tempo indeterminado, o direito de usar as imagens (fotos e filmagens) captadas 



durante o evento, em materiais de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros, 
relacionados exclusivamente à divulgação do evento. 
 

14. 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, 
em decisão soberana e irrecorrível. 

 
15. A não concordância com as normas deste regulamento gerará, automaticamente, o 

impedimento à participação no evento. 
 

16. 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. 


