Regulamento – Parque da Galinha Pintadinha

1) A atração é de acesso gratuito, e envolve o circuito máximo de
15 (quinze) minutos total no conjunto das atrações: Castelo +
Arena do Pintinho + Meeting Point. É obrigatória a presença de
um responsável.
2) Datas e horários de funcionamento: do dia 12 de janeiro a 07 de
fevereiro, na Praça de Eventos, todos os dias das 12h às 20h.
3) Ao acessar o evento, o participante poderá brincar nas atrações:
Castelo da Galinha Pintadinha, Arena Radical do Pintinho
Amarelinho, foto com as esculturas e Meeting Point.
4) Escorregador: Para crianças de 4 a 12 anos de idade, com o
auxílio dos pais ou responsáveis.
4.1. Fluxo máximo de 1 criança escorregando por vez.
4.2. Peso máximo por utilização do tobogã: 80kg.
4.3. Não recomendável para crianças com acrofobia (medo de
altura). A descida deve ser na posição sentado e com os braços
paralelos ao corpo.
4.4. Não escorregar de cabeça para baixo.
4.5. Não permanecer na área de descida do tobogã.
4.6. Usar os tubos escorregadores somente para descida, nunca
no sentido contrário.
4.7. Independentemente da idade, não é permitido escorregar
com crianças no colo, pois há risco de acidente.
5) Arena Radical: Para crianças de 1 a 4 anos de idade. Fluxo de
totokas na pista: até 02 (duas) crianças por vez.
6) Meeting Point: Espaço para pinturas e atividades lúdicas. Será
permitido um total de 08 (oito) crianças simultaneamente.
7) Todas as crianças e portadores de necessidades especiais
devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis maiores
de 18 anos.
8) Os promotores não estão autorizados a segurarem as crianças
no colo.

9) É dever dos participantes seguir as orientações desse
regulamento, bem como as dos nossos promotores para garantir
uma diversão segura, ficando o participante responsável por
acidentes ocorridos devido ao descumprimento destas normas.
10) O promotor é o responsável direto pela atração, ficando ao
seu cargo zelar pela integridade física e moral de todos os
clientes, e a garantia no cumprimento de todas as regras,
podendo advertir o participante ou solicitar sua retirada caso não
atendam as regras de uso, e de convivência social.

11) Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi
Entretenimento e a Bromélia Produções, 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.
12) Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser

feitas através do e-mail: ludi@ludientretenimento.com ou pelo
SAC
do
Shopping
atendimentocliente@goldensquareshopping.com.br

REGULAMENTO GERAL –
“PARQUE DO CASTELO DA GALINHA PINTADINHA”

Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos atenção às nossas
normas de participação no evento “Galinha Pintadinha e sua Turma”.
1. O evento.
1.1. O evento “Galinha Pintadinha e sua Turma”, é uma atividade de
recreação infantil produzida pela Ludi Entretenimento, com licenciamento
da Bromélia Produções para a marca Galinha Pintadinha.
1.2 O funcionamento da atividade será do dia 12 de janeiro a 07 de
fevereiro, na Praça de Eventos, todos os dias das 12h às 20h.
1.3. As atrações são de acesso gratuito e mediante agendamento:
a) Castelo da Galinha Pintadinha.
b) Meeting & Greeting com a Galinha Pintadinha e Pintinho Amarelinho
(consultar dias e horários).
c) Arena Radical do Pintinho Amarelinho.
e) Meeting Point com espaço para atividades lúdicas.
f) Aplicativo Caça aos Ovos.
2. Indicação.
2.1. O evento possui atrações para toda a família, sendo que, cada atração
terá seu próprio regulamento complementar com normas e limitações de
idade, bem como, orientações e informações necessárias.
2.2. É obrigatória a presença dos pais no local do evento.
2.3. É obrigatória a utilização de máscara.
2.4. Pessoas com gesso e/ou prótese, problemas respiratórios, epilepsia,
portadores de cardiopatias, pessoas com limitação da mobilidade e de da
coordenação em geral, devem estar acompanhadas de responsável, não
sendo indicado o acesso e permanência no evento sozinhas.
3. Condições de uso
3.1. Para participar das atividades os pais ou responsáveis deverão baixar
o aplicativo do Golden Square Shopping e apresentar o cupom na
recepção do evento.
3.2. Não é permitida a entrada de crianças e responsáveis sem camisa,
consumindo bebidas e/ou alimentos (inclusive bala e chicletes), portando

brinquedos e/ou sacolas. Recomenda-se a retirada de qualquer objeto dos
bolsos das crianças e responsáveis.
3.3. Não nos responsabilizamos pela perda de qualquer objeto dentro do
evento (sapatos, celulares, chaves, documentos, etc.).
3.4. A entrada ao evento será encerrada pela organização ao seu critério,
de acordo com os minutos que faltam para o fechamento da atração.
3.5. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento,
bem como as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura,
ficando o participante responsável por acidentes ocorridos devido ao
descumprimento destas normas.
3.6. Os pais ou responsáveis maiores de 18 anos devem aguardar suas
crianças no evento e, na saída, deverão apresentar o documento de
identificação para liberação.
3.6.1. Os pais ou responsáveis deverão estar presentes no local do evento.
Os promotores não estão autorizados a se responsabilizarem pela guarda
das crianças. Em hipótese alguma as crianças devem ser deixadas
sozinhas.
3.6.2. Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações dos
promotores, dentro do espaço e durante a realização das atividades. 3.6.3.
A promotoria reserva-se ao direito de solicitar a retirada de adultos e
crianças que não estejam utilizando adequadamente os brinquedos. 3.6.4.
A participação na atividade implica na aceitação total e irrestrita de todos
os itens deste regulamento.
3.7. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi
Entretenimento e a Bromélia, 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.
4. Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas
através do e-mail: ludi@ludientretenimento.com e pelo SAC do Shopping
atendimentocliente@goldensquareshopping.com.br

REGULAMENTO TRENZINHO GALINHA PINTADINHA

1. O valor do ingresso é de R$ 15,00 (quinze reais) por um percurso
estimado de 15 minutos. Apresentando o cupom do aplicativo do
shopping, o ingresso terá o custo de R$ 10,00 (dez reais),
2. A atração é livre para todas as idades mediante pagamento.
3. É obrigatório o acompanhamento de um responsável maior de 18 anos
para crianças com menos de 4 anos. O responsável tem entrada
gratuita nesta condição.
4. O ingresso é intransferível.
5. Não fazemos devolução após a compra do bilhete.
6. É obrigatório o uso do cinto de segurança.
7. É proibido ficar de pé durante o percurso.
8. É proibido colocar a cabeça ou braços para fora do trenzinho durante
o percurso.
9. É proibido abrir as portas dos vagões mesmo quando o trenzinho
estiver parado. A abertura de portas só será permitida pela nossa
promotoria.
10. É proibida a manipulação da parte de carenagem e ferragens do
trenzinho, bem como a condução sem autorização.
11. É proibida a entrada com comidas, bebidas e objetos pontiagudos.
12. É de responsabilidade do participante acidentes ocorridos por
descumprimento das orientações de segurança do shopping contidas
neste regulamento e/ou informadas durante o evento.
13. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento,
bem como as dos nossos promotores para garantir uma diversão
segura.
14. Capacidade de cada vagão: 2 adultos e 2 crianças. 4 pessoas. Para o
vagão da frente: 1 condutor + 2 pessoas (adulto ou criança).
15. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi Entretenimento
e a Bromélia Produções, 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.
16. Para registrar seu contato e opinião, enviar e-mail para:
ludi@ludientretenimento.com.
ou
pelo
SAC
do
shopping

atendimentocliente@goldensquareshopping.com.br

Regulamento Meeting & Greeting

Os encontros com a Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho
serão com acesso gratuito, sujeito à disponibilidade. Consistem em
tirar uma foto com os personagens, com seu próprio celular ou
máquina conforme regulamento abaixo:
1) O funcionamento da atividade no Shopping será nos dias 16, 17, 23,
24, 25, 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, das 12h30 às 19h30.
A participação será mediante agendamento, com distribuição de
senhas 30 minutos antes do início de cada sessão.
2) Para realizar o agendamento, o cliente deverá apresentar o cupom
do aplicativo do shopping na recepção do evento e retirar a pulseira
de identificação com o promotor.
3) É obrigatória a utilização de máscara.
4) A Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho se apresentam
sempre juntos.
5) As sessões terão duração de até 30 minutos cada, com
disponibilidade para até 30 (trinta) pessoas atendidas por sessão.
6) Tempo máximo de permanência: 2 (dois) minutos por criança com
acompanhante.
7) Cada criança deverá e poderá estar acompanhada de 1 (um)
responsável.
8) É proibido bater, puxar ou tentar derrubar o personagem.
9) É proibido entrar no espaço de fotos com alimentos e bebidas.
10)
É dever dos participantes seguir as orientações desse
regulamento, bem como as dos nossos promotores para garantir
uma diversão segura.
11)
O promotor é o responsável direto pela atração, ficando ao
seu cargo zelar pela integridade física e moral de todos os clientes,
e a garantia no cumprimento de todas as regras, podendo advertir o
participante ou solicitar sua retirada caso não atendam as regras de
uso, e de convivência social.

12)

Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Ludi
Entretenimento e a Bromélia Produções, 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.

13)
Fale Conosco: Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas
através do e-mail: ludi@ludientretenimento.com ou pelo SAC do
Shopping atendimentocliente@goldensquareshopping.com.br

