
REGULAMENTO  

 

      
EVENTO CASA LEGO 

O presente evento é aberto à participação gratuita de clientes, pessoas físicas, 

durante o período de 10 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020. 

 

EVENTO 

• Horário de funcionamento do evento: Diariamente, das 14h às 20h. 

• A cada 30 minutos haverá a entrada de uma nova turma. As atividades terão 

duração de 25 minutos por turma. 5 minutos serão utilizados para a troca de turma 

e organização do espaço. 

• Importante: para participar das oficinas, o responsável de cada criança deverá 

realizar a inscrição no local do evento. 

 

INSCRIÇÕES 

• Entrada gratuita. 

• A participação se dará por ordem de chegada e de acordo com a disponibilidade 

das turmas. 

• Lotação limitada. 

• Após a participação em uma oficina, o responsável deverá fazer uma nova inscrição, 

de acordo com a disponibilidade, caso a criança queira participar novamente. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Espaço Kids – 14h às 20h – Capacidade: 4 crianças por turma 

Idade: 18 meses a 03 anos 

Espaço com piscina de peças LEGO DUPLO, que são de tamanho seguro, encaixe fácil 

e cantos arredondados, destinadas aos construtores iniciantes. 

Serão permitidas 04 crianças por turma. As crianças deverão estar acompanhadas 

de um responsável maior de 18 anos. 

Espaço Central Park – Capacidade: 24 crianças por turma 

Idade: 04 a 12 anos 

A oficina contará com as tradicionais peças de LEGO System para que as crianças 

possam decorar as ilhas do PARK. 

Espaço Desafio – Capacidade: 8 crianças por turma.  

Idade: 4 a 12 anos. 

As crianças serão divididas em duas equipes, o desafio é construir objetos que serão 

testados dentro do espaço. Os desafios são: A ponte mais resistente e a torre mais 

alta. Será um desafio por turma. 

 

GERAL 

• Permitida a entrada de crianças de 18 meses a 12 anos.  

• As crianças de 18 meses a 3 anos deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas 

por um adulto responsável.  

• É obrigatória também a presença de um adulto responsável nas mediações do 

evento durante a participação das crianças de 4 a 12 anos,  sendo ele o responsável 

pela criança. 

• As crianças poderão brincar com as peças de LEGO somente dentro do espaço 

delimitado. 

• Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. 

• Não é permitida a entrada de animais. 

• Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados, que darão 

dicas de funcionamento, segurança, regras do evento, entre outras. Os participantes 

que não acatarem as orientações da monitoria e coordenação não poderão 

permanecer no evento. 

 



• 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. 

• Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e 

da coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades. 

• O Via Parque Shopping, a LEGO e a produtora do evento não se responsabilizam 

por objetos esquecidos no local do evento. 


