Os participantes poderão permanecer no evento durante os primeiros cinco minutos, sem custo,
para o primeiro acesso. Caso o participante opte por permanecer no evento por mais de cinco
minutos, será cobrado o mínimo de R$ 15,00 (quinze reais) por um período adicional de 15 (quinze)
minutos e, caso o participante ultrapasse o período, será cobrado R$ 1,00 por minuto.
Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos atenção as nossas normas de participação
no evento “Quarto do Andy”, à ser realizado no Shopping.

1)

O ingresso é individual e intransferível.

2)

Para crianças menores de 4 anos é a obrigatória a presença de um responsável maior de

idade.
3)

Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e bebida, incluindo

balas e chicletes.
4)

A pulseira de identificação recebida no momento cadastro é obrigatória.

5)

Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou quaisquer volumes.

6)

Os monitores não estão autorizados a levarem crianças ao banheiro.

7)

Os monitores não estão autorizados a pegarem crianças no colo.

8)

É responsabilidade do participante acidentes ocorridos por descumprimentos das

orientações de segurança do Shopping contidas neste Regulamento e/ou informadas durante o
evento.

9)

Não é permitida a guarda de créditos adquiridos pelo participante para utilização

posterior e nem seu repasse a terceiros.
10)

A organização do evento não se responsabiliza por avisar o término do período adquirido

para participação no evento. Cabe aos pais e/ou responsáveis administrar o tempo retirando o
participante do evento.
11)

A entrada ao evento e a venda de ingressos será encerrada pela organização à critério da

mesma, de acordo com os minutos que faltam para o fechamento do evento.
12)

O Shopping, a Happy Times Entretenimento Ltda. (“Happy Times”) e a The Walt Disney

Company (Brasil) ltda. (“Disney”) e suas controladoras, não se responsabilizam

por objetos

esquecidos ou deixados no interior do evento.
13)

Todos os participantes do evento cedem ao Shopping, à Happy Times e à Disney, de forma

irretratável e irrevogável e à título gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu
exclusivo critério, da sua imagem, voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as
imagens que venham a ser registrados durante a realização do evento, para fotos, arquivos em
meios digitais ou não, digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do evento,
renunciando ao recebimento de qualquer remuneração, direito 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 fixado, 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. A autorização estará condicionada a assinatura no termo de
responsabilidade disponível na bilheteria pelo participante ou responsável maior de idade.
14)

O Shopping Iguatemi Caxias e/ou a Happy Times se reservam o direito de adotar as

medidas necessárias para atender ao melhor funcionamento do evento, visando a maior
comodidade e segurança dos participantes.
15)

Não é permitida a entrada de participantes com calçados no evento. Será disponibilizada

sapateira para melhor comodidade.
16)

Dúvidas, reclamações ou sugestões ligue para (81) 3497-0897, horário comercial, das 8h

às 18h, de segunda a sexta ou através do e-mail: happytimes@happytimes.com.br.

