REGULAMENTO – MEET AND GREET

Os encontros com a Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho com acesso gratuito, sujeito à
disponibilidade.
Consistem em tirar uma foto com os personagens, com seu próprio celular conforme regulamento
abaixo:
O encontro com os personagens no Via Parque Shopping será aos sábados nos dias: 31, 04, 13, 20, 27
de novembro e 04, 11 e 18 de dezembro
Horário: Sábado: 16h00 às 16h30, 17h00 às 17h30, 18h00 às 18h30.
Para realizar o agendamento, siga os passos abaixo:
1° Passo: Acesse o site www.viaparqueshopping.com.br , selecione o dia e horário desejado e finalize
o cadastro;
2° Passo: Após a conclusão da inscrição no site, compareça no dia escolhido 30 min antes e apresente
o comprovante de inscrição.

Observação.: A inscrição no site não garante a vaga, para garantir, o cliente precisa estar
presencialmente no local do evento 30min antes para apresentar a promotoria o comprovante de
inscrição correspondente ao dia e horário.
•
•
•
•
•
•

A organização da fila para entrega das pulseiras será por ordem de chegada;
Capacidade estimada de atendimento: 60 pessoas por horário.
Cada criança deverá e poderá estar acompanhada de 1 (um) responsável.
É proibido bater, puxar ou tentar derrubar o personagem.
É proibido entrar no espaço de fotos com alimentos e bebidas
É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem como as dos nossos
promotores para garantir uma diversão segura.
• 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.
• O uso de máscara é obrigatório;
• O distanciamento de 1,50 metros entre os personagens deve ser respeitado;

