
REGULAMENTO E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
 EVENTO: PIQUENIQUE NA PRAÇA

1.SOBRE A INSCRIÇÃO ONLINE PARA RETIRADA DO INGRESSO 
1.1 A entrada no evento é gratuita mediante *inscrição online prévia e retirada do ingresso
online no Sympla. *Inscrição sujeito a disponibilidade de vaga.
1.2 Para preenchimento da Ficha de Inscrição no Sympla e retirada do ingresso, é
necessário acessar o link: https://www.sympla.com.br/piquenique-na-praca---aguas-claras-
shopping__1576166
1.3 A idade para participação é livre. Para menores de 18 anos e pessoas com deficiência, a
presença do responsável é obrigatória.                                           
1.4 É autorizada apenas 1 inscrição por CPF. Caso sejam feitas duas ou mais inscrições em
um mesmo CPF, apenas a 1ª inscrição será validada. 
1.5 Fique atento durante o preenchimento do formulário de inscrição. O preenchimento com
o nome completo é obrigatório. Inscrições com nomes incompletos não serão validadas.   
1.6 Este evento está limitado a 100 inscrições, sendo autorizado o cadastramento de até 4
pessoas por inscrição. Exemplo (nomes fictícios): 
INSCRIÇÃO Nº 1, com 4 participantes cadastrados. 
- Maria Ferreira – Participante nº 1 (O participante nº 1 responsável pela efetivação da
inscrição no Sympla. No dia do evento, será a responsável pela retirada da cesta)
- José Ferreira – Responsável 2
- Maria Eduarda – Criança 1 
- José Ferreira– Criança 2 
1.7 No dia do evento, a entrega da cesta de piquenique será feita ao titular responsável pela
efetivação da inscrição no Sympla, mediante apresentação do ingresso online/impresso e de
um documento oficial com foto de todos titulares cadastrados nesta inscrição. Para as
crianças que não possuem documento com foto, deverá ser apresentada a Certidão de
Nascimento. validadas. Para as crianças que não possuem documento com foto, deverá ser
apresentada a Certidão de Nascimento
1.8 Será entregue uma (1) cesta de piquenique por inscrição. Cada cesta conterá:
- 1 toalha 1x1m quadriculada;
- Suco de furta 200 ml (1 caixinha de suco por pessoa cadastrada);
- Copo 200 ml de água mineral (1 copo por pessoa cadastrada)
- Biscoitos em quantidade para atender até 4 pessoas. 
- Três tipos de frutas em quantidade para atender até 4 pessoas. 
1.9 Serão distribuídas neste evento um total de 100 cestas e piquenique. 

2.SOBRE O EVENTO E RETIRADA DA CESTA DE PIQUENIQUE 
2.1 O evento é gratuito e acontecerá no dia 15 de maio de 2022, das 14h às 18h, na Praça
das Fontes do Águas Claras Shopping. Endereço: Avenida das Araucárias, Lote 1835/2005.
Piso 1 – Praça das Fontes. Águas Claras. Brasília – DF. 



2.2 Haverá no local do evento (Praça das Fontes) quatro pontos para retirada das cestas,
que serão distribuídos da seguinte forma:
PONTO Nº 1 – RETIRE SUA CESTA AQUI (nomes com iniciais de A a F);
PONTO Nº 2 – RETIRE SUA CESTA AQUI (nomes com iniciais de G a L);
PONTO Nº 3 – RETIRE SUA CESTA AQUI (nomes com iniciais de M a R);
PONTO Nº 4 – RETIRE SUA CESTA AQUI (nomes com iniciais de S a Z);
2.3 As cestas serão personalizadas, portanto, estarão nomeadas. Para retirar a cesta o
responsável pela efetivação da inscrição no Sympla deverá se dirigir até o ponto de retirada
que indicar a letra inicial do seu nome e apresentar, obrigatoriamente:
- O INGRESSO IMPRESSO OU ONLINE RETIRADO NO SYMPLA, 
- UM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO DE TODOS OS PARTICIPANTES
CADASTRADOS NESTA INSCRIÇÃO. Caso a criança inscrita não possua documento
oficial com foto, é obrigatório a apresentação da Certidão de Nascimento. 
2.4 O horário de retirada das cestas de piquenique é de 13h20 às 13h50.
2.5 Após às 13h50, será concedido 15 minutos de tolerância para a retirada da cesta, ou
seja, o horário limite para retirada é até 14h05. 
2.6 Caso o titular responsável pela efetivação da inscrição no Sympla não se apresente no
ponto de retirada até o horário limite (14h05) a cesta será dada ao 1º titular cadastrado no
cadastro reserva.

3. SOBRE O CADASTRO RESERVA
3.1 O cadastro reserva será feito no dia e no local do evento, a partir das 13h20, por ordem
de chegada.
3.2 Haverá próxima a Fonte uma placa indicando o local da fila para efetivação do cadastro
reserva. 
3.3 Após às 14h05 será feita a apuração da quantidade de cestas não retiradas e, havendo
cestas disponíveis, as mesmas serão distribuídas aos titulares de acordo com a ordem de
inscrição no cadastro reserva. 
3.4 A inscrição no cadastro reserva não garante a retirada da cesta. A retirada dependerá da
desistência dos clientes pré-inscritos através do Sympla.

4.NORMAS GERAIS 
4.1 É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis à guarda dos menores durante
e no término do evento, não podendo o pai se ausentar do local.                                                 
4.2 Ao participar efetuando a inscrição, o pai e/ou responsável concorda com os itens acima
previstos neste regulamento e autoriza a utilização de imagem e som de voz de todos os
inscritos no Instagram, Facebook e Site do Águas Claras Shopping para divulgação de
eventos desse segmento. 
4.3 Para reclamações, elogios e sugestões, devem se dirigir à Administração do Shopping,
localizada na sala 328, com horário de funcionamento de segunda a quinta-feira das 8h30
às 18h30 e sexta-feira das 8h30 às 17h30. 

Atenciosamente,
Administração do Águas Claras Shopping


