OTO E GAIO NO FUNDO DA IMAGINAÇÃO

Regulamento Oto e Gaio no Fundo da Imaginação
Período: 08 de Junho a 29 de Julho de 2018.
Horário: Segunda a Sexta das 14h às 20:40.
Sábados das 12h às 21:20.
Domingos e Feriados das 14h às 20h.
Capacidade máxima: 40 pessoas sentadas.
Idade permitida: Livre.
Categoria: Infantil.
Tempo de permanência: 20 minutos por grupo.
Atividades
● Espetáculo digital em uma sala de projeção 180º com interação entre público e atores.
● Game corrida do Ouro.
● Área de colorir.
Valores
● R$ 30 (preço único).
● R$ 15 por pessoa para crianças com acompanhante.
Condições especiais
● Clientes que apresentarem a cortesia com o carimbo do shopping tem direito à isenção do
valor do ingresso.
● Clientes que apresentarem o flyer promocional do evento, distribuído pelo shopping, tem
direito à 10% de desconto. Este material poderá ser utilizado uma única vez por cada
cliente.
● Clientes que somarem R$ 100 em compras no Shopping Del Rey e apresentarem suas
notas fiscais no balcão do evento tem direito à 50% de desconto no valor de um ingresso.
Condição válida para compras realizadas entre 08/06 e 29/07.
● Clientes que apresentarem o post promocional do shopping (portal Mommys, Petit
Saloon e Portal Canguru) terão direito à porcentagem de desconto sinalizada na arte do
material, além de um certificado exclusivo do evento.
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Observações
• Para participar das atividades, o cliente deverá se dirigir até o balcão de bilheteria do Evento.
• Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um responsável, caso contrário não será
autorizada a entrada.
• Crianças até quatro 4 anos poderão ficar no colo do responsável, isentas do valor do ingresso.
• Ao entrar no espaço, o cliente autoriza a utilização, em caráter gratuito, da sua voz e imagem, e também
a do menor sob sua responsabilidade, para a veiculação e divulgação em mídia.
• Ao comprar o ingresso deve-se respeitar os horários e dias das sessões. Caso haja necessidade de troca,
o cliente deve solicitar outro ingresso no balcão de bilheteria com antecedência de no mínimo 2 horas.
• No ingresso constam data e horário da sessão.
• O cliente deve estar presente na fila em até 10 minutos antes do início da sessão.
• Evento aberto ao público.
• Não é permitida a entrada de pessoas com qualquer tipo de comida ou bebida, sacolas, brinquedos e
embrulhos na área do Evento.
• Não é permitida a entrada de animais no Evento.
• Os monitores não se responsabilizam pela guarda das crianças. Os respectivos responsáveis devem
permanecer no local durante todo o período de duração do Evento.
• Todas as atividades estão sob coordenação de monitores devidamente treinados.
• Os participantes que não seguirem as orientações da monitoria e coordenação do Evento não poderão
permanecer no local do Evento.
• A organização do evento não está autorizada a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume dos
clientes.
• A organização do Evento não se responsabiliza por objetos ou pertences esquecidos no Evento.
• Não será tolerado qualquer tipo de desrespeito, preconceito, racismo, homofobia, etc. na interação dos
clientes para com a equipe do Evento.
• Os horários e atividades descritos acima poderão ser alterados sem prévio aviso.
• A organização do evento não está autorizada a acompanhar crianças ao banheiro.
• É de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis dos participantes quaisquer acidentes que,
porventura, venham a sofrer durante a participação, ao descumprir as orientações de segurança da equipe
de organização do Evento.
• Deverá ser respeitada uma única fila para acesso às atividades, assim como as demais indicações de
ordem dispostas pela equipe de organização.
• Após cada participação, quem desejar participar novamente deverá retornar ao balcão de atendimento
para adquirir um novo ingresso.
• Os participantes deverão respeitar o aviso de início e final das atividades. Este será sinalizado por meio
de promotor.
• Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão examinadas pela
organização do evento.
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• Este Regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo critério da
organização do evento, cabendo a todos os participantes tomarem conhecimento do Regulamento em sua
forma mais atual.
Através da participação no Evento, o respectivo responsável do participante, cede e transfere a Chroma
Garden Produções Cinematográficas LTDA ME, de forma irretratável e irrevogável, todos os direitos
sobre a fixação, por qualquer processo ou suporte, da imagem e da voz do menor participante,
renunciando ao recebimento de qualquer remuneração 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, 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.
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