
REGULAMENTO	

“DIVIRTA-SE	–	PISTA	DE	PATINAÇÃO	ROLLER”	

	

1. O	EVENTO	“DIVIRTA-SE	–	PISTA	DE	PATINAÇÃO	ROLLER”	é	uma	atração	que	consiste	em	uma	pista	
de	patinação	roller	de	aproximadamente	45m²	para	crianças	de	04	até	12	anos.	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. A	atração	acontecerá	no	Brasília	Shopping,	em	frente	às	Lojas	Americanas,	praça	cúpula	norte,	no	
período	de	6	a	21	de	julho	de	2019.		

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

4. Horário	de	funcionamento:	de	segunda	a	domingo,	de	12h	às	20h.		

5. Para	 ter	 acesso	 à	 pista	 de	 patinação,	 é	 necessário	 que	 o	 responsável	 pela	 criança	 compareça	
pessoalmente	junto	ao	Balcão	de	Informação	do	Brasília	Shopping,	localizado	no	1º	piso,	e	acesse	a	
fila	 para	 realização	 de	 cadastro,	 devendo	 apresentar	 documento	 oficial	 de	 identidade	 com	 foto,	
para	que	seus	dados	sejam	cadastrados	no	sistema	do	evento,	acrescidos	de:	idade,	CPF,	telefone,	
e-mail	e	bairro.	

6. 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.	

7. Havendo	 formação	 de	 fila	 de	participantes,	 a	 ordem	 de	 chegada	 será	 obedecida	 para	 acesso	 ao	
Balcão	de	Informação	(cadastro)	e	à	pista	de	patinação.	

8. A	utilização	da	pista	de	patinação	é	 limitada	a	crianças	de	4	a	12	anos	e	a	capacidade	máxima	da	
pista	é	de	10	(dez)	crianças	patinando	simultaneamente.	

9. Não	é	permitida	a	entrada	de	qualquer	tipo	de	comida	ou	bebida	na	área	da	pista	de	patinação.	

10. A	pista	de	patinação	deverá	ser	utilizada	conforme	orientação	dos	monitores,	e	ao	final	do	tempo	
de	 permanência,	 será	 necessário	 deixar	 o	 espaço	 para	 que	 outras	 pessoas	 possam	 participar.	 O	
tempo	máximo	de	permanência	na	pista	é	de	20	minutos.		

11. Para	a	utilização	da	pista	de	patinação	será	disponibilizado	um	kit	contendo:	um	par	de	patins	do	
tipo	 in	 line,	 um	 par	 de	 joelheiras,	 um	 par	 de	 cotoveleiras	 e	 um	 capacete.	 Meias	 não	 serão	
disponibilizadas	 no	 kit,	 a	 criança	 deverá	 chegar	 ao	 local	 portando	 as	 mesmas.	 É	 autorizada	 a	
utilização	de	patins	e	equipamento	de	segurança	próprios	da	criança.		

12. A	administração	do	Brasília	Shopping	e	a	Flap	Live	Marketing	não	se	responsabilizarão	por	objetos	
ou	 pertences	 esquecidos	 ou	 perdidos	 pelas	 crianças	 e/ou	 por	 seus	 responsáveis,	 durante	 a	
utilização	da	pista.	

13. Os	 participantes	 deverão	 respeitar	 e	 seguir	 os	 termos	 deste	 regulamento	 e	 as	 orientações	 dos	
monitores,	 em	 relação	 ao	 tempo	 de	 permanência,	 bem	 como	 em	 relação	 à	 faixa	 etária	 para	
participação.	

14. A	não	concordância	com	as	normas	deste	regulamento	gerará,	automaticamente,	o	impedimento	à	
participação	na	ação.	

15. A	 administração	 do	 Brasília	 Shopping	 e	 a	 Flap	 Live	 Marketing	 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.	

16. Os	 participantes	 e/ou	 seus	 responsáveis	 conferem	 ao	 Brasília	 Shopping,	 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.	

17. 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.	

18. 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.	

	


