REGULAMENTO – ESPETÁCULO DINO THUNDER

O espetáculo teatral infantil Dino Thunder, será realizado no período de 04,11,12,18 e 19 de
dezembro de 2021, sempre às 17h30.
•
•
•
•

Local: Praça BeGreen (área externa do Via Parque Shopping (próximo a portaria B).
Classificação: Livre
Duração do espetáculo: 55 minutos
Estilo da apresentação: Musical

As inscrições devem ser feitas no período de 04,11,12,18 e 19 de dezembro de 2021, devendo ser preenchido na
sua totalidade o formulário O N L I N E no site www.viaparqueshopping.com.br e dúvidas devem ser
enviadas para o e-mail espacocliente@viaparqueshopping.com.br.
As inscrições encaminhadas após a data de encerramento, prevista neste regulamento serão consideradas sem
efeito;
Poderão inscrever-se no espetáculo teatral Infantil Dino Thunder toda e qualquer pessoa acima de 18 anos e com
no mínimo uma dose da Vacina contra COVID-19.
Para realizar o agendamento, siga os passos abaixo:
1° Passo: Acesse o site www.viaparqueshopping.com.br , selecione o dia desejado e finalize o cadastro;
2° Passo: Após a conclusão da inscrição no site, compareça no dia escolhido 1 hora antes e apresente o
comprovante de inscrição correspondente ao dia e horário.

Observações.:
1. A inscrição no site não garante a vaga, para garantir, o cliente precisa estar presencialmente no local do
evento 1 hora antes para apresentar na recepção do BeGreen o comprovante de inscrição correspondente
ao dia selecionado.
2. Em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado e reprogramado para outra data.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

A organização da fila para entrega das pulseiras será por ordem de chegada;
Capacidade: 100 pessoas por dia (sendo 50 crianças acompanhadas de 1 responsável).
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 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 1,30 metros entre os personagens deve ser respeitado;

Meet and Greet:
Passo a passo de como será para emissão do cupom para o evento do Dino.

1)Cliente baixa o app do Clube Via Parque;
2) Realize o cadastro;
3)Vai na aba código vip e ative o código VPS_DINO
4) Pronto! o cliente já tem acesso ao evento.
Toda semana iremos subir um novo cupom conforme a programação dos shows.

