REGULAMENTO EVENTO CHOCOLIX
PARQUE D. PEDRO SHOPPING
EVENTO
• Data do evento: 14 de julho a 8 de agosto de
2021.
• Horário de funcionamento do evento: de
segunda a sábado, das 12h às 22h (última turma
iniciando às 21h40); domingos e feriados, das
12h às 20h (última turma iniciando às 19h40).
• Local do evento: Praça de Eventos da Alameda.
• Tempo de permanência: 20 minutos.
RETIRADA DE INGRESSOS
• Local: bilheteria no espaço do evento.
• Ingressos válidos somente para o mesmo dia.
• Lotação limitada.
• Horário de retirada de ingressos: das 12h às
21h40 ou até o término dos ingressos do dia.
• Entrada gratuita.
• Após a participação nas atividades, o visitante
que quiser participar novamente deverá se
dirigir à ﬁla de retirada de ingressos.
• Em caso de não comparecimento no horário
determinado, deverá ser retirado um novo
ingresso para o próximo horário disponível.
• A participação só será possível de acordo com a
oferta de vagas.
GERAL
• Os protocolos de segurança estão sendo
adotados.
• É obrigatório o uso de máscara para todas as
crianças dentro da arena.
• O acesso ao interior do evento é restrito às
crianças.
• Permitida a entrada de crianças de 2 a 10 anos.
• É obrigatória a presença de um adulto
responsável próximo da arena durante a
participação da criança no evento, o qual se
responsabilizará por ela.
• A entrada, permanência e saída da criança do
evento será de total responsabilidade dos pais
ou responsáveis.
• Os monitores não estão autorizados a sair da
arena com as crianças em nenhuma hipótese.
• É dever dos responsáveis, na retirada do
ingresso, comunicar se o participante tem
alguma limitação. É de inteira e exclusiva
responsabilidade dos pais ou responsáveis
quaisquer danos que porventura 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.
• Apenas adultos (acima de 18 anos) serão
considerados como responsáveis.
• Não é permitida a entrada com brinquedos,
alimentos e bebidas, bem como chicletes e
balas.
• Não é permitida a entrada de animais no
evento.
• As crianças não poderão acessar o espaço
temático sem calçado.

• Todas as atividades estão sob a coordenação de
monitores treinados, que darão dicas de
funcionamento, segurança e regras do evento,
entre outras. Os participantes que não acatarem
as orientações da monitoria e coordenação não
poderão permanecer no evento.
• Não é permitida a entrada de carrinhos de
bebê. A organização do evento não se
responsabiliza pelo carrinho e por nenhum
objeto deixado nele.
• As atividades são inspiradas nas temáticas do
programa e de seus personagens, sem a
presença destes na arena do evento.
• Ao entrar nas áreas do evento, você declara
estar ciente de que sua imagem e a imagem
do(s) menor(es) que estão sob sua
responsabilidade poderão ser captadas para
utilização da marca e do Parque D. Pedro
Shopping, sem quaisquer restrições, em todas
as mídias e produtos em que a marca e o
Parque D. Pedro Shopping estiverem presentes.
• Como existe limitação de quantidade de
participantes e turmas, o evento está sujeito a
lotação. Os dias e horários de funcionamento
poderão sofrer alterações ou cancelamentos
sem prévia comunicação.
• A permanência nas áreas do evento expressa
sua concordância com os termos acima
estipulados.
REGULAMENTO DAS FOTOS COM O
DOCECOOKIE
Às sextas, aos sábados e aos domingos, o evento
tem a presença do Docecookie em local
especíﬁco para fotos.
Para participar da sessão de fotos com o
personagem, os visitantes deverão ter participado
do evento e aguardar na ﬁla exclusiva para foto
em frente ao camarim.
É obrigatória e limitada a presença de, no
máximo, 1 (um) acompanhante, maior de idade,
por criança.
O registro da foto é de responsabilidade dos
participantes (acompanhante responsável).
O Docecookie aparecerá a cada 40 minutos e
permanecerá por 20 minutos para fotos. Deverá
ser formada uma ﬁla exclusiva para foto, sendo o
acompanhante, o único responsável pela criança
e pela execução da foto. O personagem descansa
por 20 minutos após cada sessão.
Não é permitida a entrada de animais.
Não é permitida a entrada de crianças com
alimentos e bebidas, bem como chicletes e balas.
Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê.
A organização do evento não se responsabiliza
pelo carrinho e por nenhum objeto deixado nele.
A simples participação no evento expressa plena
concordância com os termos acima estipulados.
As atividades são conduzidas por uma equipe
treinada. Aqueles que não acatarem as
orientações transmitidas por ela não poderão
permanecer no evento.

