TERRAÇO SHOPPING
REGULAMENTO – UM DOCE DE PÁSCOA
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O evento “UM DOCE DE PÁSCOA” consiste em oficinas interativas voltado ao público infantil.
É responsável por sua realização Condomínio do Complexo Comercial do Terraço Shopping,
com sede no SHC, AOS EA 02/08, Lote 05, Octogonal, Brasília, DF, CEP: 70660-090 e inscrito
no CNPJ sob o nº 03.543.443/0001-17;
O evento acontecerá na Praça Central do Terraço Shopping, nos dias 13 e 14 de abril de
2019, sendo sábado 13/04 das 10h00 às 20h00, e domingo 14/04 das 12h00 às 20h00,
conforme agenda individual das oficinas;
A participação neste evento é voluntária e gratuita, desde que observados e obedecidos os
pré-requisitos de participação enumerados neste regulamento;
Esta atividade é destinada ao público infantil que estiverem na faixa etária de 04 (quatro)
a 12 (doze) anos e desde que observados os pré-requisitos de participação enumerados
neste Regulamento;
Todas as oficinas necessitam de inscrição prévia e estão sujeitas à lotação;
Para participar, os pais e/ou responsáveis, desde que maiores de 18 anos, devem realizar a
inscrição da criança no Balcão de Informações, localizado no 1º piso, na entrada principal
do Terraço Shopping.
As inscrições ocorrerão no período de 05 a 10 de abril de 2019, ou enquanto durarem as
vagas. Preenchidas todas as vagas, encerram-se automaticamente as inscrições.
Cada criança terá direito apenas a 01 (uma) inscrição, que dará direito a 01 (uma)
participação em oficina. A data e horário da oficina deverá ser definida no momento da
inscrição, não sendo permitida alteração posterior.
Serão disponibilizadas 380 (trezentas e oitenta) vagas para crianças que estiverem na faixa
etária de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.
No dia do evento, as crianças participantes deverão estar acompanhadas de seus pais e/ou
responsáveis durante toda a atividade;
Cada oficina poderá ter duração de até 30 (trinta) minutos e tem capacidade de 20
participantes por horário.
Datas e horários das oficinas: 13 de abril de 2019 (10h00 Aquarela de biscoitos | 11h00
Decoração de mini donuts | 12h00 Copinhos de biscoito | 13h00 Aquarela de biscoitos |
14h00 Decoração de mini donuts | 15h00 Copinhos de biscoito | 16h00 Aquarela de biscoitos
| 17h00 Decoração de mini donuts | 18h00 Aquarela de biscoitos | 19h00 Copinhos de
biscoito | 20h00 Aquarela de biscoitos); dia 14 de abril de 2019 (12h00 Aquarela de biscoitos
| 13h00 Decoração de mini donuts | 14h00 Copinhos de biscoito | 15h00 Aquarela de
biscoitos | 16h00 Decoração de mini donuts | 17h00 Aquarela de biscoitos | 18h00 Copinhos
de biscoito | 19h00 Aquarela de biscoitos;
O evento disponibilizará mimos surpresas sujeitos à disponibilidade em estoque.
As crianças inscritas que não se apresentarem, impreterivelmente, com antecedência
mínima de 10 (dez) minutos no local da atividade, perderão o direito à participação, dando
lugar a outras crianças inscritas em lista de espera, a ser organizada no dia da atividade no
Balcão de Informações;
Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos. Não é permitida a entrada
de animais na área das oficinas.
Os dias, os horários de funcionamento e as atividades poderão sofrer alterações ou
cancelamentos sem prévia comunicação, caso haja necessidade;
Em nenhuma hipótese a criança deverá ser deixada sozinha durante a participação na
atividade. Todas as atividades serão realizadas sob coordenação de monitores devidamente
treinados;

18. A administração do Terraço Shopping não se responsabilizará pela guarda de objetos
pessoais ou pertences esquecidos ou perdidos pelas crianças e/ou por seus responsáveis,
durante a participação na atividade;
19. A participação nas atividades implica concordância tácita com as normas deste
Regulamento
20. A não concordância com as normas deste regulamento gerará, automaticamente, o
impedimento à participação no evento;
21. Os participantes e/ou seus responsáveis conferem ao Terraço Shopping, a título gratuito, e
por tempo indeterminado, o direito de usar as imagens (fotografias e filmagens) captadas
durante o evento, em materiais de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros,
relacionados exclusivamente à divulgação do evento;
22. Esta ação promocional tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de
sorteio ou pagamento, não sendo vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço, nos termos do art. 3° da lei n° 5.768/71 e do art. 30 do decreto n° 70951/72;
23. As eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser
solucionados de imediato por meio da aplicação do presente Regulamento, poderão ser
resolvidos pela administração do Terraço Shopping, em decisão irrecorrível;
24. O Terraço Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o presente
Regulamento por motivos de caso fortuito ou força maior, que venham a comprometer o seu
regular andamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio;
25. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Açúcar, gordura vegetal fracionada, castanhas, cacau
em pó, óleo vegetal, leite em pó integral, massa de cacau, soro de leite em pó, sal,
emulsificantes (lecitina de soja, Bacillus thuringiensi e/ou Streptomyces viridochromogenes
e/ou Agrobacterium tumefaciens) e ésteres de ácido ricinoleico interesterificado com
poliglicerol) e aromatizante idêntico ao natural. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
OVO, LEITE E DERIVADOS DE SOJA.

