REGULAMENTO
“AULA SHOW NO MERCADINHO”

1.

O evento denominado “AULA SHOW NO MERCADINHO” é uma atividade voltada aos

clientes do Brasília Shopping, sendo uma apresentação individual, ao vivo e elaboração de 01 (um)
menu com temática Dia dos Pais a ser escolhido por Olivier Anquier. É responsável por sua
realização o Condomínio do Conjunto Comercial Brasília Shopping and Towers, localizado no SCN,
Quadra 05, Bloco A, inscrito no CNPJ sob o nº 01.627.946/0001-45.
2.

O evento acontecerá no Brasília Shopping, em frente às Lojas Americanas, no dia 06 de

agosto de 2022, com início às 11h00 e terá aproximadamente duração de 01 (uma) hora.
3.

A participação no evento é voluntária e gratuita, sendo esta ação voltada a qualquer

pessoa, desde que observados os pré-requisitos de participação enumerados neste Regulamento.
4.

Para ter acesso ao evento é necessário que o interessado compareça junto ao Balcão de

Informações, localizado no 1º piso, no dia do evento, a partir das 10h00 (dez horas), para
realização de cadastro e retirada de 01 (um) voucher. Devendo apresentar documento oficial de
identidade com foto e CPF, para que seus dados sejam cadastrados no sistema do evento,
acrescidos de: telefone, endereço completo, e-mail (opcional), e dados do acompanhante (criança
ou adolescente), se for o caso. Neste sentido, será entregue 01 (um) voucher por CPF cadastrado,
para a aula show.
5.

Para poder participar do evento “Aula Show no Mercadinho” o Brasília Shopping precisará

que o participante forneça seu nome, e-mail, telefone e CPF. Os Dados Pessoais fornecidos durante
o cadastro são de inteira responsabilidade do Brasília Shopping, que em cumprimento da LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados), assegura que estes dados serão utilizados para controle e
gerenciamento de público do evento. Os Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e não
serão em hipótese alguma compartilhados, divulgados ou comercializados, e serão utilizados
apenas para o propósito que motivou o cadastro.
6.

O participante está ciente de que fornece as informações que constam 4 deste

regulamento de forma consciente e voluntária, por meio de cadastro no posto de atendimento
montado no interior do shopping.
7.

Após a entrega do(s) voucher(s) ao participante, este assume integralmente a

responsabilidade por sua guarda e manutenção, em caso de perda, não será possível a reemissão.
8.

A retirada do voucher será realizada somente no dia 06 de agosto de 2022, a partir das

10h00, e o atendimento será feito por ordem de chegada.
9.

O adulto participante poderá cadastrar até 01 (um) acompanhante, sendo criança ou

adolescente com até 18 (dezoito) anos incompletos, devendo informar tal condição no momento
da realização do cadastro, para que os dados da criança ou adolescente também sejam
armazenados e para que o seu lugar possa ser garantido dentro do evento.
10.

Após realização do cadastro, o participante receberá 01 (um) voucher pessoal e

intransferível para ter acesso ao evento, tendo direito a 01 (um) acompanhante, sendo criança ou
adolescente com até 18 (dezoito) anos incompletos.
11.

Conforme determinado no item anterior, não haverá cadastramento de mais de 01 (um)

acompanhante. O limite é de 01 (um) acompanhante, criança ou adolescente, para cada adulto
participante.
12.

Crianças ou adolescentes desacompanhados de seu responsável não poderão participar do

evento. E crianças de colo, até os 02 (dois) anos de idade, deverão permanecer junto ao seu
responsável (no colo), em razão de não se dispor cadeiras livres especialmente para elas.
13.

Espaço sujeito à lotação, com 02 (dois) lugares destinados a pessoas com necessidades

especiais, sendo a disponibilidade total de 70 (setenta) lugares.
14.

Encerrando-se o cadastramento no balcão para retirada de voucher, a participação de

outros interessados ficará condicionada ao não comparecimento dos participantes com voucher ao
local do evento, até o horário limite para o acesso, mediante disponibilidade de assento.
15.

Na realização do cadastro e no acesso ao local do evento, será concedido atendimento

preferencial a pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Referido atendimento não se
estenderá aos acompanhantes dos beneficiários.
16.

O espaço será aberto às 10h30 e havendo formação de fila de participantes com voucher, a

ordem de chegada será obedecida para o acesso ao local.
17.

Haverá tolerância de 10 (dez) minutos, contados do horário de início do evento, para os

participantes com voucher entrarem no espaço, ultrapassado o referido prazo, será obedecida a
ordem de chegada de outros participantes. Neste sentido, o horário limite para a entrada na aula

show é 11h10.
18.

A simples retirada de voucher pelo interessado não garante a reserva de lugar, se

ultrapassado o horário limite para entrada no evento. Caso o interessado não consiga chegar ao
local da aula show até o horário indicado no item acima, a entrada de outros participantes será
liberada.
19.

O evento será transmitido ao vivo, no telão localizado na Praça Central, aos interessados

que não conseguirem assistir dentro do espaço do evento e nas redes sociais do Brasília Shopping.
20.

Considerando que o cadastro para o referido evento será informatizado, no caso de

eventual falha no sistema, inclusive por falta de energia elétrica, o procedimento de cadastro será
realizado manualmente, até que se regularize a situação. Permanecendo inalteradas todas as
regras e condições de participação enumeradas neste Regulamento.
21.

Não será permitida a reserva de lugar, em nenhuma hipótese.

22.

Não será permitida a entrada de participantes com bebidas e alimentos.

23.

A administração do Brasília Shopping não se responsabilizará por objetos ou pertences

esquecidos durante a participação no evento.
24.

Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações descritas neste Regulamento,

dentro do espaço e durante a realização de cada aula show.
25.

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.
26.

A participação no evento implica concordância tácita com as normas deste Regulamento.

Eventuais casos omissos e dúvidas suscitadas serão dirimidos pela administração do Brasília
Shopping.
27.

A não concordância com as normas deste Regulamento gerará, automaticamente, o

impedimento à participação no evento.
28.

O Brasília Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o presente

Regulamento por motivos de caso fortuito ou força maior, que venham a comprometer o seu
regular andamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio.
29.

As 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, em decisão irrecorrível.

