REGULAMENTO
PÁSCOA FELIZ BOULEVARD
Período: 14, 20 E 21/04/2019
Horário: 15h às 19h

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS DE 3 A 12 ANOS:


OFICINA DE BRIGADEIRO DE COLHER



OFICINA DE PIRULITO DE CHOCOLATE



OFICINA DE ESPETINHO DE FRUTAS COM CHOCOLATE



OFICINA DE CUPCAKE



OFICINA DE OVO DE COLHER



PINTURA FACIAL TEMÁTICA



CAÇA AOS OVOS

1. Para Participar das atividades, é necessário inscrição por ordem de chegada nos dias do evento dentro do
horário de 15h às 18h30, desde que sejam apresentadas R$ 150,00 em compras no Boulevard no mês de
Abril.
2. As inscrições devem acontecer antes do início de cada atividade. A participação só será possível de acordo
com a disponibilidade de vagas. Se a criança não estiver no local no horário em que for chamada, perde o
direito a vaga.
2.1. As oficinas somente poderão ser acessadas por crianças de 3 a 12 anos de idade.
3. cada sessão tem um limite máximo de 15 crianças. Em caso de lotação, será formada uma fila para
aguardar o acesso a ele gradativamente.
4. Como existe limitação de quantidade de participantes e de turmas, o evento estará sujeito a lotação. Os
dias e horários de funcionamento poderão sofrer alterações ou cancelamentos sem prévia comunicação.
5. No término da oficina, a criança não poderá continuar no espaço por duas rodadas seguidas. Para
participar novamente, ela deve aguardar na fila de espera;
6. As crianças não poderão acessar o espaço temático sem calçado;
7. É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área do evento durante a
participação da criança nas atividades;
8. A entrada, permanência e saída da criança no evento será de total responsabilidade dos pais e/ou
responsáveis;
9. Apenas adultos (acima de 18 anos) serão considerados como responsáveis;
10. É dever dos responsáveis, quando fizerem o cadastro da criança, comunicarem se o participante tem
alguma limitação. É de inteira e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer danos que por
ventura o participante venha sofrer em decorrência de mau uso dos brinquedos, comportamento
inadequado ou qualquer outro motivo que esteja em desacordo com as orientações deste regulamento e dos
monitores do evento, desta maneira, o evento não se responsabiliza pela omissão de informações referentes
ao participante;

11. Não será permitida a entrada de crianças portando brinquedos, alimentos, bebidas, bem como doces
(chicletes e balas);
12. Não é permitida a entrada de animais.
13. Não é permitida a guarda de pertences de crianças e/ou responsáveis na área do evento, não havendo
responsabilidade sob os mesmos.
14. É imprescindível que seja respeitada a ordem das inscrições, bem como as orientações dos monitores;
15. Reservamo-nos o direito de solicitar ao pai ou responsável a saída de alguma criança que estiver
colocando em risco outras crianças durante a sua estada no evento;
16. Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro e não podem se responsabilizar por
nenhuma criança;
17. A programação das atividades recreativas é feita pelo Boulevard Shopping Belém, e pode ser modificada
a qualquer momento, sem aviso prévio.
18. A participação de qualquer criança neste evento importa a permissão incondicional da eventual utilização
do seu nome, fotografia ou filmagem, para a divulgação da ação de páscoa do Boulevard Shopping Belém, a
qualquer tempo, sem que disso resulte qualquer direito para o participante e/ou seus pais e/ou
responsáveis.

