Regulamento Cozinha do Coelho e Caça aos Ovos
O presente evento é aberto à participação gratuita de clientes, durante o período de 16 de
março a 01 de abril de 2018.
Local: Espaço de Eventos, entre as lojas Marisa e Polishop
Evento:
Cozinha do Coelho: De 16 de março a 01 de abril de 2018.
Horário de Funcionamento:
Das 14h às 21h.
Para participar da oficina de brigadeiros a criança precisa ter idade máxima de 12 anos e
deverá vir acompanhada de um responsável para preencher a ficha de participação.
Geral:
- Participação gratuita.
- Evento para crianças até 12 anos.
- Cada participante poderá permanecer até 30 minutos na oficina. Podendo estender este
período desde que não tenha mais pessoas esperando em fila para participar.
É obrigatório a presença dos pais e/ou responsáveis (maiores de 18 anos) durante a
participação da criança no evento, sendo eles responsáveis pela criança.
O mesmo adulto poderá entrar com mais de uma criança no evento, respeitando a capacidade
das atividades.
Para ter acesso ao evento, os pais deverão preencher uma ficha de cadastro (nome completo
do responsável, endereço, profissão, e-mail e telefone para contato). Através desta ficha os
pais ou responsável se responsabilizarão pela participação da criança na atração, levando em
consideração que os produtos utilizados contém glúten e lactose, sendo que crianças alérgicas
não poderão consumi-los. Sem o preenchimento da ficha, a criança não poderá entrar no
evento.
A entrada no evento será realizada através de uma fila. Se a criança quiser retornar às oficinas,
deverá voltar para o final da fila e aguardar sua vez.
As oficinas estão sob controle de monitores treinados, que darão dicas de funcionamento,
segurança, regras do evento, entre outros. Os participantes que não acatarem a orientação da
monitoria e coordenação do evento, não poderão participar das atividades.
Não é permitida a entrada de animais.
Não será permitida a entrada com alimentos e bebidas.

Não é permitida a retirada de materiais ou elementos que estejam dentro do espaço do
evento.
Os promotores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou quaisquer outros
volumes.
Os promotores não estão autorizados a acompanhar as crianças no banheiro.
A última turma do dia terá início às 20h30.

Caça aos Ovos
Data: 30 de março – 15h
A presente atração é aberta à participação gratuita de clientes. Para participar as crianças
deverão ter idade máxima de 12 anos, e fazer sua inscrição junto ao seu responsável no
espaço da atração Cozinha do Coelho. As inscrições serão feitas de 16 de março até as 14h do
dia 30 de março de 2018.
Encerrada as inscrições dará início à brincadeira, que será comandada pelos monitores, os
mesmos sinalizarão a largada para o início das buscas.
Oito tags estarão escondidas por todas as dependências de acesso ao cliente no shopping
(Exceto dentro de lojas e banheiros), patinhas de coelho sinalizarão as dicas de onde estarão
escondidas as tags.
Os pais poderão acompanhar as crianças na busca pela Tag, mas a criança que deverá remover
e levar para os monitores no espaço da Cozinha do Coelho.
A criança que encontrar uma tag, encerrará sua participação, deixando as demais tags para
serem encontradas por outras crianças.
Encerrada as buscas, será feita a entrega dos Ovos de Páscoa, as crianças vencedoras serão
fotografas e filmadas para ampla divulgação na imprensa.
Os responsáveis pelos contemplados concordam desde já, na utilização de seu nome, imagem
e som de voz para divulgação, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa
promotora pelo período de até 01 (um) ano a partir da data da atração.

