
REGULAMENTO TREM 

 
Data: 10/11/2021 A 02/01/2022 – EXCETO 25/12 E 01/01 
Horário: Segunda a Sexta das 13h às 21h | Sábado das 
12h às 22h | Domingo e Feriado das 12h às 20h 
24/12: 10h às 18h | 31/01: 10h às 16h 
Limite de participantes: 12 crianças  
Tempo de duração: Aproximadamente 3 minutos 
Peso máximo: 400kg (limite máximo de 2 adultos por vez) 
 
 
Evento 100% Gratuito – Participação mediante a resgate do cupom + doação de 1 kg de 
alimento não perecível. 
 
Para participar: 
 

1. Baixe nosso App Golden Square Shopping;  
2. Faça seu cadastro ou acesse seu login; 
3. Clique na aba “Clube Desconteria”;  
4. Resgate 1 cupom por participante; 
5. Valide o cupom com o promotor para acessar o trem; 

 

Atenção: O resgate do cupom não garante o acesso ao trem.  Sujeito a disponibilidade 

de vagas. 

 
REGULAMENTO EVENTO GERAL: 
 
1. Crianças de até 4 anos devem acessar o trem acompanhadas de um adulto responsável; 
2. Crianças acima de 4 anos podem acessar o trem sozinhas, mas o adulto responsável deverá 
acompanhar a criança do lado externo até o fim do passeio; 
3. Portadores de necessidades especiais de qualquer idade devem ter ajuda de seus 
responsáveis. 
4. O resgate do cupom não garante o atendimento imediato, e é necessário aguardar na 
fila para ser atendido. 
5. Os promotores podem encerrar o acesso a fila antes do horário final, para que todos 
os clientes que já estão aguardando sejam atendidos dentro do horário estipulado por 
este regulamento. 
6. Os promotores não estão autorizados a sair do espaço com a criança, nem mesmo para ir 
ao banheiro e beber água. 
7. É de responsabilidade do cliente acompanhar a entrada, saída e o tempo de permanência da 
criança no espaço. 
8. Não nos responsabilizamos por objetos, calçados, bolsas e quaisquer pertences perdidos no 
evento. 
9. O Shopping e/ou o organizador do evento poderão alterar o horário de atendimento sem 
aviso prévio. 
10. Obrigatório o uso de máscara para adultos e crianças a partir de 03 anos 
11. Higienize as mãos com álcool antes de iniciar o percurso. 
 
 
 
 



 
Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, de forma irretratável e irrevogável e a 
título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua 
imagem, voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a 
ser registrados 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 ao 
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, em programas, filmes, 
promoções, divulgação e quaisquer outros usos, em um número ilimitado 
de cópias e em qualquer país do mundo. 
 
Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do e-mail: 
atendimentocliente@goldensquareshopping.com.br ou pelo WhatsApp (11) 95315-3678 
 
 

 


