
REGULAMENTO 

“CHEFINHOS GOURMET – TURMA DO BARRINHA” 

SHOPPING BARRA 

 

Dias 10 de Janeiro a 19 de fevereiro 

 

Horário de Funcionamento  

Segunda à Sexta das 10h às 21h.  

Sábado das 09h as 21h 

Aos Domingos, das 12h às 20h. 

 

Atividades – 

 OFICINA DE CONFEITAR CUPCAKE: As crianças poderão confeitar cupcake com produtos cedidos 

pelo espaço Chefinhos Gourmet.  Além disso, as crianças poderão levar seus bolinhos para casa. 

Idade: A partir de 2 anos. 

 OFICINA DE RECHEAR PIZZAS: As crianças poderão rechear pizzas com produtos cedidos pelo 

espaço Chefinhos Gourmet.  Além disso, as crianças poderão levar seus bolinhos para casa. Idade: A 

partir de 2 anos. 

 ÁREA DA BRINCADEIRA:  As crianças poderão se divertir na área de brincadeiras após participares 

das oficinas de cupcake e pizza. Idade: A partir de 2 anos 

 

 

Participação no evento: 

 O espaço temático “CHEFINHOS GOURMET – TURMA DO BARRINHA” é aberto para todas as 

crianças, com idade entre 02 e 12 anos; 

 O acesso se dá mediante a compra de ingresso vendido no local, no valor de R$ 15,00. 

 O tempo de permanência no local é de no máximo 30 minutos; 

 É COBRADO TAXA DE R$1,00 POR MINUTO ADICIONAL. 

 O controle do tempo é de responsabilidade dos pais ou responsáveis. 

 Crianças menores de 02 anos, só poderão acessar acompanhada do responsável.  

 

 

A capacidade máxima é de 15 crianças a cada 25 minutos; 

 

 É obrigatório o preenchimento de cadastro com respectiva descrição sob responsabilidade do 

acompanhante da criança, que deverá ter mais de 18 anos; 

 Os monitores não se responsabilizam pela guarda da(s) criança(s). Desta forma, os pais ou 

responsáveis devem permanecer no local durante todo o evento.  

Não é permitido o acesso com nenhum tipo de alimento e bebida (inclusive bala e chiclete), 

brinquedos, sacolas e embrulhos. 



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

 Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro.  

Não é permitida a entrada de animais de estimação; 

 Os acessórios utilizados pelas crianças no espaço devem ser mantidos no local.  

 Caso o extravio ocorra, o responsável pela criança deverá repor o material na atividade;  

 As crianças serão atendidas por ordem de chegada e estarão sujeitas a lotação máxima; 

 

O horário de entrada da última turma é meia hora antes do horário final de funcionamento do 

evento, todos os dias. 

 

 

Importante:  

As instruções descritas acima e fornecidas pelos monitores devem ser rigorosamente seguidas. O não 

cumprimento das mesmas impedirá a permanência da criança na atividade. 

 

Considerações Gerais:  

O SHOPPING BARRA e seus sucessores, empresas afiliadas, subsidiárias, respectivos acionistas, 

diretores e empregados, não poderão ser responsabilizados por danos de qualquer natureza que o(s) 

dependente(s) venha(m) a sofrer em decorrência da participação no espaço “CHEFINHOS GOURMET – 

TURMA DO BARRINHA”. 

 

O SHOPPING BARRA não se responsabilizam por objetos deixados no local. 

 

A permanência no evento autoriza a produção e reprodução de fotos e vídeos com fins de relatórios e 

divulgações sobre o evento CHEFINHOS GOURMET – TURMA DO BARRINHA. 

 


