
       

 Período:  De 22 de setembro a 17 de outubro;
 Horários:   Segunda a sábado, das 10h às 21h30* 

    Domingo, das 13h as 19h30* (*entrada da última turma).
 Idade permitida: De 04 a 10 anos;
 Circuito Mundo Gloob: 
 Turmas de 6 crianças a cada 10 minutos: As crianças só terão acesso ao evento desacompanhadas dos pais;
 Permanência no circuito: Aproximadamente 30 minutos. 
 Espaço Gloobinho: Para crianças de 0 a 3 anos.
 Turmas de até 3 crianças: As crianças terão acesso ao espaço somente acompanhadas dos pais
 Tempo de permanência: Aproximadamente15 minutos.
 
 Para Participar:
 Os responsáveis devem fazer cadastro presencial obrigatório. Ao participar do evento,  
 automaticamente os pais ou responsáveis autorizam o uso de imagens captadas no local  
 para arquivamento e/ou publicação em qualquer mídia e território, durante todo o  
 prazo de proteção dos direitos autorais. 
 Evento gratuito.
 
 Observações:
 Os protocolos de segurança estão sendo adotados; 
 Obrigatório o uso de máscaras para as crianças; 
 O acesso ao interior do evento é restrito às crianças;
 É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área do evento durante a  
 participação da criança nas atividades; 
 A entrada, permanência e saída da criança no evento será de total responsabilidade dos pais  
 ou responsáveis;
 É dever dos responsáveis, quando fizerem o cadastro da criança, comunicarem se o participante  
 tem alguma limitação. 
 É de inteira e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer danos que por ventura  
 o participante venha sofrer em decorrência de mau uso dos brinquedos, comportamento inadequado  
 ou qualquer outro motivo que esteja em desacordo com as orientações deste regulamento e dos  
 monitores do evento, desta maneira, o evento não se responsabiliza pela omissão de informações  
 referentes ao participante; 
 Apenas adultos (acima de 18 anos) serão considerados como responsáveis;
 Não será permitida a entrada de crianças portando brinquedos, alimentos, bebidas, 
 bem como doces (chicletes e balas);
 O cadastramento só poderá ser feito no mesmo dia da participação e para o próximo horário disponível.
 Assim não será possível agendamento para outros dias e horários;
 O acesso ao circuito será exclusivamente no horário cadastrado. Em caso de não comparecimento 
 neste horário, deverá ser feito um novo cadastro para o próximo horário disponível;
 Não nos responsabilizamos pelos pertences de crianças e/ou responsáveis na área do evento; 
	O evento não se responsabiliza por objetos eventualmente deixados no interior do circuito; 
 É imprescindível que seja respeitada a ordem das inscrições, bem como as orientações dos monitores; 
 Reservamo-nos o direito de solicitar ao pai ou responsável a saída de alguma criança que  
 estiver colocando em risco outras crianças durante a sua estada no evento;
 A participação só será possível de acordo com a disponibilidade de vagas;
 As crianças não poderão acessar o espaço temático sem calçado;
 Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro e não podem se responsabilizar  
 por nenhuma criança;
 Há limitação de quantidade de participantes e de turmas. 
 Os dias e horários de funcionamento poderão sofrer alterações ou cancelamentos sem prévia comunicação; 
 O evento tem acessibilidade a cadeirantes.


