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REGULAMENTO GERAL DO EVENTO
Evento denominado: MUNDO BITA E OS ANIMAIS
Período: de 15 de novembro a 26 de dezembro de 2017.
Horários: diariamente, das 12h às 19h20*; 
(*sendo este o horário para entrada da última turma).
Idade recomendada: crianças de 0 a 9 anos, sempre acompanhadas de um responsável não pagante.

a) O evento é composto de quatro etapas, em que as diferentes atividades serão propostas para as crianças de forma interativa, com informações 
sobre animais e personagens do desenho “MUNDO BITA E OS ANIMAIS”;
b) Cada uma das atividades tem duração de 10 (dez) minutos, totalizando 40 (quarenta) minutos, sendo imprescindível que a criança e seu 
responsável, munidos do ingresso, apresentem-se com 10 (dez) minutos de antecedência à sua sessão, na entrada do evento;
c) A participação no evento só será possível com a chegada antecipada de 10 (dez) minutos do horário marcado no ingresso, devendo-se respeitar a 
ordem estipulada para entrada, bem como, a limitação de dez crianças por turma; 
d) O evento possui horário e data extremamente rígidos, descritos no ingresso, e, em caso de impontualidade ou não comparecimento, o cliente não 
terá direito a ressarcimento e/ou devolução do valor;
e) O valor do ingresso é de R$ 35 – referente à meia-entrada – e este dará direito à entrada de uma criança pagante, acompanhada de um adulto 
responsável não pagante. O valor para demais acompanhantes adultos é de R$ 35. A coordenação do evento se reserva ao direito e, a seu critério, de 
praticar promoções com preços diferenciados;
f) Os ingressos poderão ser adquiridos presencialmente, na bilheteria do evento, ou pelo site www.ticketfacil.com.br, mediante pagamento de taxa de 
conveniência;
g) Não será permitido o aproveitamento do ingresso para outros dias e horários;
h) Ao participar do evento, os pais ou responsáveis autorizam o uso de imagens eventualmente captadas no local para arquivamento e/ou publicação 
em qualquer mídia publicitária durante o período de apresentação deste evento no território nacional, sem qualquer contraprestação;
i) O evento é estruturado em formato de circuito, com módulos que oferecem brincadeiras educativas, sendo de inteira responsabilidade do adulto 
acompanhante a segurança da criança durante a permanência no evento, devendo este coibir o mau uso de brinquedos, bem como a prática 
inadequada de comportamento; 
j) Apenas adultos (acima de 18 anos) serão considerados responsáveis e/ou acompanhantes;
k) É obrigação dos responsáveis comunicar aos organizadores, na entrada do evento, se o participante tem alguma limitação física para o circuito; 
l) As atividades são conduzidas por uma equipe uniformizada e treinada. Aqueles que não acatarem as orientações passadas por ela não poderão 
permanecer no evento;
m) É de total e exclusiva responsabilidade dos pais ou responsáveis quaisquer danos que porventura 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; 
n) É reservado aos coordenadores e monitores do evento o direito de solicitar aos acompanhantes, pais e/ou responsáveis, a saída de alguma criança 
que esteja colocando em risco ou desconforto outras crianças durante a estada no evento;
o) Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro e não podem se responsabilizar por nenhuma criança;
p) É imprescindível que seja respeitada a ordem das turmas, bem como as orientações dos monitores; 
q) Não é permitida a entrada de crianças portando brinquedos, alimentos, bebidas, bem como doces de quaisquer espécies (chicletes, balas etc.);
r) As crianças não poderão acessar o espaço temático sem calçado;
s) Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê. Não nos responsabilizamos pelos carrinhos e por nenhum objeto deixado neles; 
t) Não é permitida a entrada de animais; 
u) Não é permitida a guarda de pertences de crianças e/ou responsáveis na área do evento, não havendo responsabilidade sobre eles. 

REGULAMENTO DAS FOTOS COM PERSONAGENS (Meet & Greet)
1. As fotos poderão ser tiradas somente às terças, às quintas, aos sábados e aos domingos, no período de duração do evento, o qual terá a presença 
do personagem em local específico para fotos. Os participantes devem estar cientes de que, sem pré-aviso, os personagens poderão se ausentar por 
período de até uma hora para descanso e/ou outros motivos; 
2. Para participar da sessão de fotos com o personagem, os visitantes deverão aguardar na fila exclusiva para foto em frente ao local determinado 
pelos monitores, com o ingresso em mãos, para comprovação de participação. Não serão permitidas fotos sem apresentação do ingresso;
3. Para tirar foto com o personagem, é obrigatória a apresentação do ingresso, limitado a presença de, no máximo, 1 (um) acompanhante, maior de 
idade, por criança; 
4. O registro da foto é de responsabilidade do acompanhante responsável, que deve portar seu respectivo equipamento fotográfico.

A SIMPLES PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPRESSA PLENA CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS ACIMA ESTIPULADOS. 

Dúvidas, reclamações ou sugestões: info@byside.com.br.


