HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda à Sexta 11h às 23h
Sábado 10h às 22h
Domingo e Feriados 12h às 22h
PERÍODO: de 09/06/2017 a 30/07/2017.
LOCAL DO EVENTO:
Praça de Eventos, Piso L1 em frente à Loja Americanas
• Trenzinho
• Barracas de brincadeiras: pescaria, jogo da argola e tiro ao alvo.
Praça de Eventos, Piso L1 em frente à Loja Renner
• Ioiô
• Roda Gigante
• Aviãozinho
BILHETERIA:
• Parque: R$10,00 cada ticket
• Barraquinhas: R$ 10,00 para 3 tickets para participar 1 vez em cada barraquinha.
• Pacote Parque: R$ 30,00. Pague 3 leve 4. Direito a 4 tickets para brincadeiras do parque.
• Pacote Parque + Barraquinhas: R$ 35,00. Direito a 4 tickets do parque + 3 tickets para brincadeiras da barraquinha.
Entrada gratuita para crianças menores de 3 anos, acompanhadas de um adulto pagante para parque de diversões, não válido para barraquinhas.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA DOS BRINQUEDOS:
• Tempo por brinquedo de aproximadamente de 2 minutos e meio.
• Roda Gigante: Para crianças acima de 8 anos
• Ioiô: Para crianças acima de 1,10m de altura
• Trenzinho: Para crianças acima de 3 anos
• Aviãozinho: Exclusivo para crianças de 3 a 5 anos
Crianças abaixo do limite de idade mencionados nos brinquedos Roda Gigante e Trenzinho devem estar acompanhadas de um adulto pagante, com exceção do aviãozinho
que não é para adulto.
BRINQUEDOS NÃO RECOMENDADO PARA:
• Grávidas.
• Cardíacos.
• Pessoas com problemas de coluna.
• Pessoas que sofrem de labirintite e/ou epilepsia.
• Pessoas que sofreram recentes cirurgias.
• Deficientes que não possam ser suficientemente contidos.
REGULAMENTO GERAL:
1. A entrada dos participantes será de acordo com a formação de uma fila na entrada do evento, por ordem de chegada.
2. Os pais ou responsáveis devem permanecer próximos ao local do evento, durante a participação da criança, sendo responsáveis pelos atos por ela praticados, enquanto permanecer
no evento.
3. Os pais são responsáveis pela retirada de seus filhos do evento, sendo assim é de suma importância a presença dos senhores pais e responsáveis próximos ao evento, enquanto
seus filhos estiverem na oficina.
4. Não é permitida a permanência dentro da estrutura para pessoas que não irão participar.
5. Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas.
6. Não é permitida a entrada no evento com animais.
7. Após a participação nas atividades a criança que quiser participar novamente deverá se dirigir a fila na entrada do evento.
8. Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados que darão as instruções de funcionamento, a segurança, as regras do evento, entre outros. Os participantes
que não aceitarem as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades.
9. Responsável técnico pelos brinquedos: GARCIA & SOUZA EVENTOS LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Salim José, 617 – Cj. 1, na cidade de Campinas,
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº: 20.433.704/0001-65.
10. Palladium Shopping Center, bem como a Garcia & Souza Eventos Ltda. não será responsável por pertences ou objetos esquecidos no local do evento.
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Palladium Shopping Center, respeitadas as disposições legais pertinentes, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.

