Oli m píadas
K ids

A alegria é
a grande vitória
Cama elástica, arco play, piscina
de bolinhas, corrida do saco e
muito mais. Não perca!

06/07 a 12/08/18
Praça Central - 1º piso
15min = R$20,00
Minutos adicionais = R$1,00
Crianças até 9 anos

Realização:

Consulte o regulamento no site:
www.taguatingashopping.com.br
/taguatingashopping

@taguashopping

Oli m píadas
K ids
REGULAMENTO
1.

Evento

1.1 O Olímpiadas Kids é uma atividade de recreação para
as crianças com o uso de identificação de pulseiras, onde ao
entrar no parque já é feito um cadastro com o responsável e
adicionado todas informações necessárias para identificação,
caso o responsável queira se ausentar do parque poderá, pois a
equipe Olimpiadas Kids é treinada para monitorar as crianças.

2.

Duração e Valor

2.1 Será cobrado o valor R$ 20 por 15 minutos. Após esse
período, serão cobrados R$1,00 por minuto excedente.
2.2 O pagamento poderá ser realizado em dinheiro, cartão de
débito e crédito. Não é aceito cheques.
2.3 Tempo de permanência/mínimo cobrado: 15 minutos.

1.2 De 06 de Julho a 12 de Agosto de 2018, na Praça Central –
Piso 1, do Taguatinga Shopping de Segunda a sábado, de 10h
às 22h; e domingo e feriados de 12h às 22h.

3.

1.3 O Olimpíadas Kids é um espaço onde a alegria e
diversão são garantidas, todas as atrações são especialmente
desenvolvidas para proporcionar um clima olímpico, onde as
crianças são estimuladas a competição esportiva e interação
social, também podendo se aventurar nos mais variados
circuitos de atividades.

3.2 Não é indicado para pessoas com gesso.

1.4 Os jogos olímpicos foram criados com a intenção de
unir os povos em volta de um espírito esportivo, estimular a
competição saudável, o Olimpíadas Kids vem trazer a diversão
de uma maneira nunca antes vista, a nossa missão é de unir
as crianças para um momento de muita alegria e brincadeiras,
com um clima digno do monte Olimpo grego, onde o respeito
ao próximo, a interação social e bem estar são prioridades, a
diversão e alegria das crianças esta super garantida no nosso
clima mágico.
1.5 No Olimpíadas Kids as crianças podem se aventurar nos
desafios do giro radical um inflável inédito no Brasil, onde terão
que ajudar o esquilo a escapar dos obstáculos, no Nija Kids o
desafio é completar o circuito usando suas habilidades de um
ninja para não cair no mar de bolinhas, a diversão continua no
mega trampolim, um conjunto de 5 camas estáticas gigantes
com cestas de basquete, as crianças podem pular e se divertir
à vontade, para uma diversão mais tranquila o olimpíadas
também conta com uma cama elástica tradicional, podemos
treinar a pontaria com arco e flecha no arco play, onde as
crianças serão desafiadas a acertar bolinhas flutuantes, e
competir com os amigos quem chega primeiro na corrida do
saco.
1.6 Tudo isso e muito mais acompanhado por monitoras
especializadas para garantir a segurança e diversão da
criançada.
1.7 Nosso atendimento sempre receberá a todos com um
sorriso no rosto e muito carinho, para garantir uma experiência
completa a todos os clientes.
1.8 Nossa estrutura é feita sobre critérios rígidos priorizando a
segurança, cada mínimo detalhe é planejado e minimamente
inspecionados pelo setor de qualidade de nossa empresa.

Indicação

3.1 As Olimpíadas Kids são indicadas para crianças de 01 á 09
anos. Os responsáveis pela criança que quiserem acompanhar
não terá o valor de bilheteria cobrado;
3.3 Os pais ou responsáveis podem deixar a criança no espaço
sendo maior de 2 anos, e se ausentarem do parque caso
queiram, pois nossa equipe é treinada para atender as crianças
da melhor forma possível, e caso seja necessário comunicarse com o responsável, será ligado sem custo adicional, pois é
feito um cadastro com o mesmo.
3.4 Capacidade máxima de usuários no evento é de até 100
pessoas, ou conforme o operador julgar conveniente.
4.

Condições de Uso

4.1 Não é permitida a entrada de crianças e responsáveis
sem camisa, usando sapatos, consumindo bebidas e/ou
alimentos (inclusive balas e chicletes), portando brinquedos
e/ou sacolas.
4.2 O Olimpiadas Kids não se responsabiliza por quaisquer
objetos em geral dos usuários.
4.3 A empresa tem serviço de monitoramento/
acompanhamento de menores de idade, sendo treinados para
atender crianças menores de idade.
4.4 Os pais ou responsáveis maiores de 18 anos devem
aguardar suas crianças na na saída, deverão apresentar o
cupom e o documento de identidade para liberação após
o pagamento devido. Ao sair do espaço, só será permitido
retornar mediante a compra de um novo cupom.
4.5 A gerência reserva-se no direito de solicitar a retirada de
adultos e crianças que não estejam utilizando adequadamente
os brinquedos.
5.

Fale Conosco

5.1 Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas no
e-mail olimpiadaskids@terra.com.br ou pelo fone: 011-944715528.

