
REGULAMENTO 
 
  

A empresa ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO BURITI SHOPPING, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.599.199/0001-89 com sede na Av. Rio Verde. Qd. 
102/104, Vila São Tomás, Aparecida de Goiânia – Goiás, institui e regulamenta as 
condições de utilização do evento denominado “Além da Imaginação – Buriti 
Shopping”. 

  

INÍCIO E TÉRMINO 

O evento denominado “Além da Imaginação – Buriti Shopping”, estará disponível para 
utilização entre os dias 10 a 12 de outubro. 

  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

 

Oficina de Slime 

Período: 10, 11 e 12 de outubro de 2020. 

Local: Piso 1, Buriti Kids  

Horário: 15h a 15h45; 17h a 17h45. 

Atividades: Utilizando ingredientes como cola, sabão líquido, corante e glitter, as 
crianças podem criar o próprio slime, tipo de massinha flexível. 

Faixa etária: 04 a 13 anos.  

Entrada gratuita 

 

Oficina Máscara Tie Dye 

Período: 10, 11 e 12 de outubro de 2020.  

Local: Piso 1, Buriti Kids  

Horário: 16h00 a 16h45; 18h00 à 18h45.  

Atividades: Utilizando várias cores de tinta de tecido não tóxica será realizada a 
customização da máscara de algodão através da técnica tie dye, na qual poderá ser 
customizada uma máscara super colorida e divertida.  

Faixa etária: 04 a 13 anos. 

Entrada gratuita  

 



CAPACIDADE MÁXIMA:  

Lotação: até 20 (vinte) crianças por oficina.  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no SAC do Shopping, localizado no piso térreo próximo a 
Drogasil, bem como estarão sujeitas ao limite da capacidade máxima de crianças por 
cada oficina, portanto, não serão efetuadas novas inscrições se atingido o limite 
máximo. 

  

ATIVIDADES: 

Durante o período de funcionamento das oficinas haverão monitores habilitados a 
instruir e ensinar as crianças, em conformidade com o Decreto Municipal e orientações 
de higiene e segurança.  

 

VALOR DO INGRESSO: 

O evento será gratuito, sendo necessário apenas realizar a inscrição no SAC do Buriti 
Shopping. 

  

INSTRUÇÕES: 

- O acompanhante/responsável deverá permanecer no local do evento durante todo o 
período em que a criança estiver na oficina; 

- É obrigatório realizar a inscrição no SAC do shopping com dados do 
acompanhante/responsável legal da criança que deverá ser, obrigatoriamente, maior de 
18 anos. 

- Somente será permitida a entrada de crianças de 04 a 13 anos; 

- Para a entrada, todas as crianças e responsáveis terão suas temperaturas corporais 
aferidas;  

- Será disponibilizado álcool em gel 70% para higienização das mãos; 

- Os kits distribuídos durante as oficinas serão individuais, higienizados e lacrados, 
portanto, não será permitido o compartilhamento deles; 

- O uso de máscara é obrigatório durante toda a realização das oficinas;  

- O local obedece às recomendações de capacidade de lotação máxima, para que cada 
criança fique disposta a pelo menos 1,5m de distância uma da outra durante a realização 
das oficinas;  

- Obedecer a todas as instruções dos monitores; 



- Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro 
volume; 

- As crianças serão atendidas de acordo com as inscrições realizadas; 

- Não é permitida a entrada com objetos de grande porte, guarda chuvas, balões de gás, 
objetos pontiagudos; 

- Não é permitido o acesso as oficinas com nenhum tipo de animais, alimentos, bebidas, 
brinquedos, sacolas e embrulhos; 

- Cuidado com objetos que possam se soltar, como óculos, celulares, câmeras, etc. Não 
nos responsabilizamos! 

- Ao entrar nos espaços “Além da Imaginação – Buriti Shopping”, o visitante autoriza o 
Buriti Shopping, a utilizar em caráter gratuito, sua imagem e a do menor pelo qual é 
responsável, na veiculação em mídia especializada, para divulgação deste evento; 

- A criança deverá sair do local do evento somente após a retirada por seu 
acompanhante ou responsável legal. 

 

A pessoa que descumprir qualquer das condições deste regulamento não será 
autorizada a participar desta oficina ou ainda poderá ser convidado a deixar de usá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


