ARENA GOLDEN
ENTRADA GRATUITA
De 03/07 a 31/12
Todos os dias, das 12h às 20h (*sujeito a ajustes de acordo com a programação dos
jogos)
Aproveite o espaço como quiser, mas fique ligado nas regras:
- Obrigatório o uso de máscara;
- Mantenha o distanciamento social e respeite o limite de pessoas no local;
- Para participar das atividades: FUTMESA, MINI QUADRA E PLAYSTATION, baixe o
APP do Golden Square Shopping e agende o seu horário no evento;
- As Atividades FUTMESA e MINI QUADRA são liberadas a cada 20 min. O
Playstation é liberado a cada 15 min;
- Temos álcool em todo o espaço. Lembre-se de sempre limpar os objetos que você
tocou ou entrou, antes e depois de usar;
- Não tente puxar ou soltar os objetos e partes do cenário que estão presas. Deixe
tudo pronto para receber você e as outras turmas novamente;
- Nós não nos responsabilizamos pela perda de qualquer objeto dentro do evento;
- A entrada ao evento será encerrada pela organização ao seu critério, de acordo com
os minutos que faltam para o fechamento da atração;
- É dever do participante seguir as orientações deste regulamento, bem como as dos
nossos promotores para garantir uma diversão segura;
- A promotoria reserva-se ao direito de solicitar a retirada de adultos e crianças que
não estejam utilizando adequadamente as atividades;
- A participação das atividades e acesso às dependências da Arena Golden implica na
aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento;
- Todos os participantes cedem ao Golden Square Shopping de forma irretratável e
irrevogável e a título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargos a utilização , a seu
exclusivo critério, da sua imagem, voz, e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem
sobre as imagens que venham ser registradas durante a realização do evento, para
fotos, arquivos em meios digitais ou não, digitalizados ou não, a critério dos
organizadores e responsáveis do evento, renunciando o recebimento de qualquer
remuneração, direito ou compensação, inclusive participação em renda que vier a ser
auferida, a qualquer tempo e em qualquer montante, com a utilização e/ou
transmissão do material fixado por: TV, Internet ou qualquer outra mídia.

- Seu Pet é super bem-vindo no espaço! É só tomar cuidado com os itens dos cenários
e se acontecer alguma coisa, limpar o lugar que seu bichinho sujou.
- Fale conosco: Duvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do SAC:
atendimento@goldensquareshopping.com.br ou 11-95315-3678
Na hora de postar suas fotos, não deixe de usar #ArenaGolden e marcar o
@goldensquareshopping.
Divirta-se

