REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES “CLUBINHO TRIBO DOS INSETOS”
PERÍODO DO EVENTO: 07 de Julho a 05 de Agosto (Todos os dias)
QUEM PODE PARTICIPAR: Crianças com idade de 01 (um) a 10 (dez) anos, de acordo com regulamento exposto. Sujeito
à apresentação de documento de identificação da criança e cadastro prévio do responsável.
Crianças de até 02 anos deverão ingressar no espaço acompanhadas pelo responsável.
COMO PARTICIPAR:
1. A inscrição deve ser feita no local do evento das 14h às 19:30h.
2. O responsável deve inscrever a criança fornecendo os dados solicitados pela promotora.
3. As crianças deverão ser acompanhadas pelos responsáveis, que obrigatoriamente devem permanecer no local
do evento durante a atividade.
4. Poderão ser distribuídas senhas para organizar a participação no evento.
5. A quantidade de crianças será limitada pelo monitor podendo este selecionar grupos de acordo com faixa
etária/peso.
HORÁRIO:
A partir das 14h pode ser realizada a inscrição no local do evento e seguem até quando houver vagas.
HORÁRIO DAS ATIVIDADES:
Horário das atividades:
14h às 20h
SESSÕES:
Cada sessão tem duração de aproximadamente 30 min com até 25 participantes;
O limite máximo de horário para o ingresso na sessão é de até 05 minutos após o início da mesma. Caso o participante
não esteja no local dentro do tempo estimado a vaga será destinada a outro participante que esteja na espera.
ATIVIDADES:

JoBolinhas (Piscina de Bolinhas) – até 10 participantes.
Cigar Hero (Game) – 02 participantes.
Pulo do Grilo (Cama Elástica) – 03 participantes (até 06 anos de idade).
Formigueiro (Massa mágica) - 04 participantes.
Inseto Construtor (Blocos de Montar) – 04 Participantes.
Borborletras (montando palavras)– 02 Participantes.

Estando a mesma com sua lotação deverá aguardar sua vez dentro do tempo limite de cada sessão do clubinho.
- As atividades são livres, contudo, devem-se atentar as regras de cada atividade.
- Estando a mesma com sua lotação deverá aguardar sua vez dentro do tempo limite de cada sessão do clubinho.
*Caso a turma esteja lotada, o participante deverá aguardar sua vez dentro do tempo limite de cada sessão do
clubinho.
- Cada sessão contará com 30min de duração e até 20 participantes por horário.
- O participante somente poderá adentrar ao espaço até 05 minutos após o início da sessão para qual o mesmo se
agendou, caso compareça após o prazo de tolerância deverá efetuar um novo agendamento, pois a vaga se destinará a
lista de espera.
LOCAL:
Loja do Clubinho, 2º piso, Casa Carioca
REGRAS:
1. Os monitores não estão autorizados a se responsabilizar pela guarda das crianças.
2. Não é permitido o acesso com qualquer tipo de alimento ou bebida, inclusive bala e chiclete, brinquedos, sacolas/embrulhos e
animais.
3. Não é permitido o uso de diademas, brincos grandes e demais objetos que possam por em risco a segurança dos demais
participantes.
5. Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro.
6. Os pais devem obrigatoriamente aguardar no local do evento, não podendo participar das atividades.
7. A criança em hipótese alguma poderá permanecer no espaço de atividades sem a presença do monitor.
8. Ao monitor se reserva o direito de retirada de algum participante que esteja dificultando o andamento das atividades.
9. A participação automaticamente autoriza a divulgação do nome e imagem da criança, sem que isso traga qualquer tipo de ônus
para a empresa Carioca Shopping.
10. Os materiais existentes nos espaços de atividade não poderão ser emprestados ou danificados, reservando ao monitor o direito
de recolhimento do produto no caso de mau uso.
12. Proibido entrar com carrinho de supermercado.

