PATRULHA CANINA SEA
Regulamento
1. Evento Gratuito - Entrada mediante a doação de 1 kg de alimento + resgate do cupom no app do Golden.
Obs: 1 kg de alimento + 1 cupom por criança participante.
2. O horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 20h. Sujeito a disponibilidade de vagas.
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 20 minutos + 5 minutos para troca de turma;
5. A capacidade máxima do evento é de 20 crianças por sessão. Mantendo o distanciamento social.
6. É obrigatória a presença dos Pais e/ou Responsáveis ( maiores de 18 anos ) , no local até o término da
sessão.
7. O acesso ao evento é realizado por ordem de chegada + 1kg de alimento não perecivel e resgate de 1 cupom
por criança na aba "Clube Desconteria" do app do Golden Square Shopping. O resgate do cupom não garante
o acesso ao evento. Sujeito a disponibilidade de vagas e horários.
Valide seu cupom na recepção do evento e agende o seu horário. O agendamento será feito para a mesma data de validação
do cupom na recepção do evento, de acordo com a disponibilidade de horários do dia.
8. Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas , brinquedos e embrulhos no evento.
9. Não é permitida a entrada com animais.
10. Não é permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do evento.
11. Ao entrar nas áreas do evento, você declara estar ciente que sua imagem e a imagem do(s) menor(s)
que esta( ão )sob sua responsabilidade poderão ser captadas para utilização pelas empresas envolvidas.
12. Os monitores não estão autorizados a se responsabilizar pela guarda das crianças.
13. Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao sanitário.
14. 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.
15. Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume.
16. Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento.
17. As atividades e horários poderão ser alterados ou canceladas sem prévio aviso .
18.É obrigatório o uso de máscara durante a permanência no evento.

Passo a Passo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baixe nosso App Golden Square Shopping;
Faça seu login ou cadastre-se;
Clique na aba "Clube Desconteria";
Selecione Patrulha Canina Sea;
Resgate seu cupom. Necessário resgatar um cupom por participante;
Vá até a recepção do evento e agende seu horário; SUJEITO A DISPONIBILIDADE.
Para acessar o espaço é necessário doar 1kg de alimento não perecivel por criança participante

