
REGULAMENTO CIRCUITO MINICIDADE

Funcionamento
• Período: 04/10 a 04/11 
• Horário de funcionamento: 
o 2ª  a 6ª feira das 12h às 22h*. (última turma às 21:30h)*
o Sábados: das 10h às 22h
o Domingo: das 14h às 20h
• Idade permitida no circuito: de 05 a 12 anos.
• Altura mínima indicada: 0,95m.
• Altura máxima indicada: 1,50m.

O Evento
• Duração máxima de 25 a 30 minutos. 
• Capacidade máxima de até 06 crianças por sessão.
• Evento gratuito. Sujeito à lotação.

Inscrições
• Não será permitida entrada de crianças menores de 05 anos 
• A inscrição será feita por meio de um cadastro presencial, sendo obrigatório o preenchimento de 
todos os campos pelos responsáveis da criança
(necessariamente maiores de 18 anos), que também autorizarão o uso de imagens captadas durante o evento 
para arquivamento ou publicação em meios de comunicação in-ternos e externos, e o recebimento de informa-
ções do Instituto Renault e do Shopping por email.
• As inscrições deverão ser feitas no local e data do evento por ordem de chegada. As vagas são limita-
das. 
• Uma régua de altura está disposta junto à entrada do evento para conferência de altura mí-nima e 
máxima para participação no evento. 
• O balcão de atendimento funcionará no horário de abertura do evento. 
• Após a inscrição, para entrar na área do evento, toda criança será identi�cada por uma pulseira 
colorida com o seu nome e o número de sua �cha de inscrição, que contemplará os dados dos responsáveis. E 
os mesmos receberão uma pulseira semelhante com as mesmas informações. 
• As crianças serão liberadas somente mediante a conferência dos nomes nas pulseiras dos responsá-
veis.
• É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de fora da área do evento durante 
a participação das atividades no circuito, tendo em vista que as crianças permanecerão sob sua inteira respon-
sabilidade. 
• Não será permitida a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, embrulhos, alimentos, 
bebidas, bem como mascando chicletes ou balas.
• Não é permitido entrada de crianças descalças.
• Não é permitido guardar pertences de crianças e/ou responsáveis na área do evento, tampouco há 
responsabilidade pelos itens.
• Caso a criança possua alguma limitação e/ou necessidades especiais, deverá ser informado à equipe 
de monitoria no momento da inscrição. 
• Reservamo-nos o direito de solicitar aos pais ou responsáveis a saída de alguma criança que estiver 
colocando as outras em risco ou prejudicando a realização das atividades no evento.
• Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro.
• Os monitores não se responsabilizam pela guarda da criança. 
• Não é permitida entrada dos pais na área do evento.



REGULAMENTO ESPECÍFICO ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL 

Funcionamento
• Período: De 04/10 a 04/11
• Horário de funcionamento: 
o 2ª  a 6ª feira das 12h às 22h*. (última turma às 21:30h)*
o Sábados: das 10h às 22h
o Domingo: das 14h às 20h
• Idade permitida no circuito: a partir de 07 anos.

O Evento
• Atividades óculos realidade virtual: duração máxima de 04 a 08 minutos. 
• Capacidade máxima de até 05 crianças por sessão.
• Evento gratuito. Sujeito à lotação.

Inscrições
• Não será permitida entrada de crianças menores de 07 anos, independente do grau de parentesco 
entre elas. 
• As inscrições deverão ser feitas no local do evento por ordem de chegada. 
• As inscrições serão realizadas na abertura do evento. 
• A inscrição será feita por meio de um cadastro presencial, sendo obrigatório o preenchimento de 
todos os campos pelos pais ou responsáveis da criança (necessariamente maiores de 18 anos), que também 
autorizarão o uso de imagens captadas durante o evento para arquivamento ou publicação em meios de 
comunicação in-ternos e externos, e o recebimento de informações do Instituto Renault e do Shopping via 
email.
• É imprescindível que os pais ou responsáveis permaneçam do lado de do espaço da atividade, tendo 
em vista que as crianças permanecerão sob sua inteira responsabilidade. 
• Não será permitida a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, embrulhos, alimentos, 
bebidas, bem como mascando chicletes ou balas.
• Não é permitido guardar pertences de crianças e/ou responsáveis na área do evento, tampouco há 
responsabilidade pelos itens.
• Não é permitido entrada de crianças descalças.
• Caso a criança possua alguma limitação e/ou necessidades especiais, deverá ser informado à equipe 
de monitoria no momento da inscrição. 
• Reservamo-nos o direito de solicitar aos pais ou responsáveis a saída de alguma criança que estiver 
colocando outras em risco ou prejudicando a realização das atividades no evento.
• Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro.
• Os monitores não se responsabilizam pela guarda da criança. 
• Não é permitida entrada dos pais ou acompanhantes neste espaço, os mesmos deverão aguardar do 
lado de fora da atividade.


