ESPAÇO KIDS – OFICINA DE SLIME
REGULAMENTO
Período: De 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 2019;
Horários: Quinta a sábado das 12h às 20h – (a última turma entrará às 19h30); Domingos, das 14h
às 20h – (a última turma entrará às 19h30);
Idade permitida: Indicado para crianças de todas as idades; crianças menores de 3 anos
deverão entrar acompanhadas dos responsáveis;
INSCRIÇÕES
• Para participar das oficinas, o responsável de cada criança deverá preencher um cadastro;
• As inscrições deverão ser feitas no local do evento, por ordem de chegada, até 20 minutos
antes, do encerramento das atividades diárias.
• Lotação limitada;
• Entrada gratuita;
GERAL
 As crianças menores de 3 anos deverão entrar acompanhadas por um responsável maior
de 18 anos;
 Limite de 16 crianças por turma;
 É imprescindível que os pais e/ou responsáveis permaneçam do lado externo do
evento durante a participação da criança nas atividades, pois o acesso de entrada,
permanência e saída da criança no evento será de total responsabilidade dos
mesmos. É dever dos responsáveis, quando fizerem o cadastro da criança, alertarem
se a criança tem algum tipo de alergia aos produtos utilizados na oficina, portanto a
promotora do evento não se responsabiliza pela omissão de informações sobre a
criança;
 Cada criança poderá permanecer no local por até 30 minutos consecutivos;
 Não é permitido que a criança entre no evento com nenhum objeto de valor, joias,
eletrônicos, brinquedos, entre outros pertences, pois a promotora do evento não se
responsabiliza por eles. Não será permitido o acesso de crianças com alimentos, bebidas,
mascando chicletes, balas ou outros;
 Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização, em caráter gratuito, de sua
imagem e do menor pelo qual é responsável, na veiculação em mídia especializada, para
divulgação do referido evento;
 Como existe limitação de quantidade de participantes e de turmas, o evento esta sujeito
a filas e a lotação.

