Regulamento Clubinho
Clubinho Fazendinha do Noel
- Idade de 01 a 10 anos.
- Horário de atendimento: 14h as 20h
- É imprescindível a realização do cadastro e a permanência do responsável durante a atividade.
- As inscrições começarão a partir das 14h e seguem até quando ainda houver vagas.
- Cada sessão contará com 30min de duração e até 20 participantes.
- O participante que não comparecer após 5min do início da sessão terá sua vaga destinada a fila de espera e
deverá realizar uma nova inscrição em outro horário.
- Cada participante deverá seguir as normas de segurança e conduta apresentada pelo monitor no inicio da
atividade.
- Não será permitida a entrada nos espaços portando alimentos ou bebidas.
- Não guardamos bolsas ou demais pertences dos participantes ou responsáveis, os mesmo devem cuidar dos
mesmos. Não nos responsabilazmos por nenhum pertence por vetura perdido no espaço.
- A criança em hipótese alguma poderá permanecer no espaço de atividades sem a presença do monitor.
- Ao monitor se reserva o direito de retirada de algum participante que esteja dificultando o andamento das
atividades.
- O participante deverá respeitar o número máximo de pessoas e idade indicativa para cada atividade:
Popó Bola – até 3 participantes.
Lama Mágica – 04 participantes.
Game – 02 participantes (a partir 06 anos de idade).
Sapo Boll- 02 participantes.
Ovo no Ninho – 01 Participantes.
Espaço Colorir - 04 Participantes.
Jogo da Semente - 01 Participante.
Monta Bicho - 03 Participantes.

- 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.
- 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.
- Proibido entrar com carrinho de supermercado.

