
Data: 31/08 a 26/10
Hórario: Todos os dias das 12h às 20h - sessões à cada 20 min.
Idade permi�da: 0 a 12 anos
Lotação máxima: 20 pessoas por sessão (considerando adultos e crianças).

Evento 100% Gratuito - Par�cipação mediante a agendamento on-line

Atenção: Crianças de até 4 anos precisam estar acompanhadas por um responsável. O mesmo precisa fazer o 
agendamento de horário para a mesma sessão da criança.

Para par�cipar:

1. Baixe nosso App Golden Square Shopping;
2. Clique na aba eventos;
3. Selecione Espaço Mundo Bita;
4. Agende seu horário. *Sujeito a disponibilidade 

1. Crianças de até 04 anos deverão ser acompanhadas e o adulto responsável deverá acompanhar visualmente a 
criança durante todo o período no evento, somente 01(um) adulto por criança.
2. Somente crianças a par�r de 05 anos poderão entrar desacompanhadas do responsável, maior de 18 anos, 
porém o adulto deve permanecer no lado de fora do espaço para eventual necessidade da criança.
3. Portadores de necessidades especiais de qualquer idade devem ter ajuda de seus responsáveis.
4. Os promotores não estão autorizados a sair do espaço com a criança, nem mesmo para ir ao banheiro e 
beber água.
5. É de responsabilidade do cliente verificar o horário de entrada e o tempo de permanênciada criança no espaço.
6. Não nos responsabilizamos por objetos, calçados, bolsas e quaisquer pertences perdidos no evento.
7. O Shopping e/ou o organizador do evento poderão alterar o horário de atendimento sem aviso prévio.
8. Obrigatório o uso de máscara para adultos e crianças a par�r de 03 anos.
9. Higienize as mãos com ácool antes de entrar.
10. Manter o distanciamento mínimo de 2 metros das outras pessoas. 

- Escorregar mais de uma pessoa por escorrega, saltar do escorrega, arremessar objetos e portar alimentos 
e bebidas.
- O cliente será convidado a se re�rar do espaço caso desrespeite qualquer uma das regras do mesmo ou causar 
desconforto ou riscos a outros clientes.
- Os brinquedos poderão entrar em manutenção sem aviso prévio.
- Trocar fraldas no interior do espaço.

NÃO É PERMITIDO:


