
REGULAMENTO  

“ARENA GAMER - DDGS”  

  

1. A “ARENA GAMER – DDGS” é uma atração que consiste em um espaço voltado ao 

entretenimento dos clientes do Brasília Shopping. É responsável por sua realização a 

empresa X5 E-SPORTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 32.055.091/0001-59. O espaço do evento, localizado na 

Praça Central - Cúpula Norte, conta com atividades de esportes eletrônicos, Games e 

Cultura Geek, e palco com 10 posições de atendimento.  

  

2. A atração acontecerá no Brasília Shopping, no período de 14 de fevereiro de 2019 a 

23 de março de 2019, diariamente, inclusive nos feriados.  

  

3. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, abertura às 10h00 e fechamento 

às 22h00. Aos domingos e feriados, abertura às 13h00 e fechamento às 19h00.  

  

4. Para ter acesso ao evento, é necessário realização de cadastro portando 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) e pagamento com antecedência no 

balcão de atendimento da ação ARENA GAMER – DDGS.  

5. Quadro de valores:  

1ª Hora  R$ 20,00  

2ª Hora  R$ 35,00  

3ª Hora  R$ 50,00  

  

Formas de Pagamento: Cartões de Crédito e Débito *Não 

aceitamos CHEQUES.  

6. Jogos disponíveis:   A lista de jogos gratuitos online instalados nos 

computadores da arena inclui:  

1. Counter Strike: GO  

2. Dota 2  

3. Fortnite  

4. League of Legends  

5. Paladins  

6. Hearthstone  

7. Gwent  

  

   A lista de jogos gratuitos offline (local) inclui:  

1. Mortal Kombat X  

2. FIFA 18  



  

  

   A lista de jogos gratuitos pagos nos computadores da arena inclui:  

1. Playerunknown’s Battlegrounds  

2. Minecraft  

3. World of Warcraft  

4. Overwatch  

5. Grand Theft Auto V  

6. Heroes of the Storm  

7. Rainbow Six: Siege  

7. Cada participante poderá permanecer na “ARENA GAMER – DDGS” por um prazo 

máximo de 03 (três) horas diárias, ou de modo fracionado ou em um único acesso 

ao espaço do evento.  

8. Só poderá ser utilizado por crianças com idade a partir de 08 (oito) anos, desde que 

os pais ou responsável, maior de 18 (dezoito) anos, permaneça no local do evento, 

até o término da participação da criança.  

9. Em nenhuma hipótese as crianças deverão ser deixadas sozinhas durante a 

participação no evento “ARENA GAMER – DDGS”. Os monitores estarão presentes 

tão somente para orientarem em relação à utilização dos equipamentos/brinquedos, 

não serão responsáveis pela guarda da criança.  

10. 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.  

11. O acesso ao evento “ARENA GAMER – DDGS” será realizado por ordem de chegada 

à fila e agendamento de horário, devendo ser obedecida a capacidade máxima de até 

10 (dez) participantes dentro da “ARENA GAMER – DDGS”.  

12. Havendo formação de fila de participantes, a ordem de chegada será obedecida para 

acesso ao evento “ARENA GAMER – DDGS”.  

13. A capacidade máxima de participantes dentro da “ARENA GAMER – DDGS” está 

condicionada a outros fatores que garantam a segurança de todos, neste sentido, fica 

a critério exclusivamente do shopping a definição da quantidade a ser permitida no 

espaço do evento, não sendo obrigatório atingir o limite máximo de participantes.  

14. Em razão da estrutura da “ARENA GAMER – DDGS”, das sessões a serem compostas 

por participantes de diferentes idades e para uma participação organizada e em 

segurança, solicita-se que seja observado cuidadosamente o disposto nos itens 

abaixo:  



a) É permitido 01 (um) acompanhante por cliente e não oferecemos cadeira, exceto 

para pessoa com deficiência ou dificuldade de locomoção e/ou maior de 65 anos;  

b) É proibido: conectar e/ou desconectar dispositivos; alterar configurações do hardware 

das máquinas; instalar programas sem autorização e auxílio de monitor da “ARENA 

GAMER – DDGS”;  

c) A realização de instalações intencionais de programas hacker, cracker, vírus, 

keylogers ou similares implica no imediato cancelamento do acesso e remoção da 

conta de usuário, sem devolução de valores;  

d) É proibido uso de palavras de baixo calão, xingamento, gritaria, bater nas bancadas 

ou nos computadores e qualquer manifestação de comportamento agressivo;  

e) Todo e qualquer dano causado por má utilização ou utilização indevida dos 

equipamentos na “ARENA GAMER – DDGS”, como PC, fone, periféricos e outros, são 

de responsabilidade do participante, sendo reservado aos organizadores do evento o 

direito de ressarcimento pelos danos causados nos referidos equipamentos;  

f) É proibido reproduzir músicas de parelhos portáteis: celulares, mp3, mp4 e similares, 

em qualquer tipo nível de volume;  

g) É proibido o acesso a sites com conteúdo relacionado a: hackers, terrorismo, 

sensualidade, pornografia e outros;   

h) Não disponibilizamos tomadas para recarregar celulares ou equipamentos 

semelhantes.  

15. Saldo de Horas: na compra de acesso para 03 (três) horas, caso o participante não 

utilize todo o período adquirido, o tempo restante será armazenado no sistema, 

no cadastro do participante, como crédito para posterior utilização, durante o 

período do evento, de 17/02/2019 a 22/03/2019.  

16. O crédito referido no item anterior não poderá ser transferido a terceiros.  

17. Não será permitida a entrada sem camisa/camiseta, sem calçado, consumindo 

qualquer tipo de bebida ou alimento, inclusive, balas, chicletes e/ou bebidas alcoólicas, 

não será permitido fumar no local do evento ou portar/utilizar qualquer substância 

ilícita.  

18. Em situações emergenciais, os organizadores do evento “ARENA GAMER – DDGS” 

reservam-se o direito de desligar, reiniciar, fazer logoff das máquinas através do 

sistema e sem aviso prévio.  

19. O espaço do evento “ARENA GAMER – DDGS” poderá ser fechado por tempo 

indeterminado, e sem aviso prévio, para realização de manutenção ou para que sejam 

solucionados eventuais problemas técnicos nos equipamentos.  



20. O Brasília Shopping e a X5 E-SPORTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA não se responsabilizarão por objetos ou pertences esquecidos 

ou perdidos por clientes, durante a participação no evento “ARENA GAMER – DDGS”.  

21. Os participantes deverão respeitar e seguir os termos deste regulamento e as 

orientações dos monitores, em relação ao tempo de permanência, utilização de 

equipamentos e em relação à faixa etária para participação no evento “ARENA 

GAMER – DDGS”.  

22. O Brasília Shopping e a X5 E-SPORTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA não se responsabilizarão por inobservância aos itens dispostos 

no presente regulamento, bem como qualquer atitude negligente ou imprudente de 

pais e/ou  

responsável pela(s) criança(s) participante(s).  

23. Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Brasília Shopping e à X5 

ESPORTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, 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, relacionados exclusivamente à divulgação do evento.  

24. 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 diretamente na administração da X5 E-SPORTS TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, em decisão soberana e irrecorrível.  

25. A X5 E-SPORTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA 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.  


