
 

 

 
  

  

 
Regulamento Evento Música de Brinquedo 2 

Férias de Janeiro - Brasília Shopping 

 
Oficinas e Playground 
- Período: 10 de janeiro a 2 de fevereiro 

- Horário de funcionamento: 14h às 20h. 

 - Entrada para a última sessão: 19h30. 

- Evento: Gratuito 

- Tempo de permanência no evento: aproximadamente 30min 

- Capacidade máxima: 16 crianças por sessão 

- Faixa etária: 4 a 12 anos 

 - Crianças com até 3 anos e 11 meses devem entrar obrigatoriamente acompanhadas de um adulto, 

que deverá permanecer todo o tempo no evento junto à criança. 

- Vagas e agendamento: o atendimento será feito por ordem de chegada e mediante cadastro. A participação 

estará condicionada à disponibilidade de vagas nas respectivas sessões. Caso não haja vaga, será necessário 

fazer agendamento com o promotor para a próxima sessão disponível. 

- Haverá tolerância de atraso nas atividades de no máximo 5 minutos. Toda criança será identificada 

por um crachá numerado.  

- Liberação crianças: As crianças somente serão liberadas mediante apresentação do número correspondente 

ao crachá que ficará sob responsabilidade dos pais e/ou responsáveis. 

- Registro: É obrigatório o cadastro completo do responsável e da criança, para segurança dos participantes. 

Informações necessárias: nome completo do responsável e da criança, data de nascimento da criança, 

endereço completo, telefone e e-mail. 

- Oficinas: Oficina de Colorir, Oficina de Música (Brincadeira Musical) e Oficina de Brinquedos musicais: ao logo 

do evento haverá 3 tipos de instrumentos a serem desenvolvidos, intercalados por dia: “Violão”, “tambor”e 

“Tambor oriental”. 

 

 



 

 

 
  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- É proibido o uso dos brinquedos pelos adultos acompanhantes. 

- Não nos responsabilizamos por objetos perdidos na piscina de espumas. 

- Sugerimos que ninguém entre com objetos nos bolsos, tais como telefones celulares, dinheiro, cartões e etc. 

- Não nos responsabilizamos pela guarda de objetos pessoais dos clientes durante a permanência no evento. 

- É responsabilidade dos pais/responsáveis verificar, de acordo com o cadastro realizado, o horário de entrada 

e o tempo de permanência da criança no brinquedo, assim como o horário de saída. 

- É obrigatória a presença dos pais/responsáveis nos arredores do evento durante a permanência das crianças 

no espaço. 

- Crianças com até 3 anos ou COM NECESSIDADES ESPECIAIS devem entrar acompanhadas de um responsável 

legal, maior de 18 anos. 

- Não é permitida a entrada de crianças sem camisa, usando qualquer tipo de calçado, consumindo bebidas e 

alimentos (inclusive chicletes e balas), portando brinquedos e/ou sacolas. 

- Ao entrar no espaço, o pai e/ou responsável autoriza a utilização, em caráter gratuito, da imagem, nome e 

som da voz do menor pelo qual é responsável para divulgação do referido evento pelo BH Shopping e pela 

Farhat Eventos.  

- A participação no evento caracteriza a aceitação total e irrestrita e o reconhecimento integral dos termos 

deste regulamento, não cabendo aos clientes qualquer tipo do recurso.  

- Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro sem a autorização dos pais. Salvo 

em situações emergenciais. 

- As atividades e horários acima poderão ser alterados e cancelados sem aviso prévio.  

 
 

  

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE SOLICITAR A RETIRADA DE ADULTOS E CRIANÇAS QUE 

NÃO ESTEJAM UTILIZANDO ADEQUADAMENTE O BRINQUEDO. 

 
 
 

 


