HOMEM ARANHA
Regulamento
Data do evento: 13 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022
1. O horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 12h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às
20h.
2. Evento gratuito
3. O acesso é permitido para crianças de 03 (três) a 12 (doze) anos de idade.
4. O tempo de permanência de cada criança no evento é de 30 minutos.
5. A capacidade máxima de crianças por sessão é de 10 crianças mantendo distanciamento social
6. É obrigatório a presença dos pais e/ou responsáveis (maiores de 18 anos), no local até o término da
sessão.
7. Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas , brinquedos e embrulhos no evento.
8. Não é permitida a entrada com animais.
9. Não é permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do evento.
10. Ao entrar nas áreas do evento, você declara estar ciente que sua imagem e a imagem do(s) menor(es)
que esta(ão)sob sua responsabilidade poderão ser captadas para utilização pelas empresas envolvidas.
11. Os monitores não estão autorizados a se responsabilizar pela guarda das crianças.
12. Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao sanitário.
13. Qualquer tipo de desordem será solicitado ao responsável pela criança, tomar as devidas medidas, não
tomando as mesmas será solicitado a retirada da criança do evento.
14. Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume.
15. Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento.
16. As atividades e horários poderão ser alterados ou canceladas sem prévio aviso.
17. É obrigatorio o uso de máscara.
18. As sessões acontecem de 30 em 30 (trinta) minutos e com um grupo de 10 crianças/cada.
19. É necessário agendar horário na atração com antecedência.
20. É obrigatória a utilização de álcool em gel na entrada e na saída do evento.
21. O agendamento deverá ser feito pelo aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras (disponível para iOS e
Android) que está disponível para download no QR Code posicionado neste totem ou pelo link:
http://onelink.to/fpebg7

O evento é higienizado após a saida de cada turma. Nossos monitores seguem rigorosamente os protocolos
da OMS no combate a pandemia da Covid-19.

