
REGULAMENTO 

OFICINA DE SLIME - ÁGUAS CLARAS SHOPPING  

  

01. A Oficina ocorrerá no dia 30/07/2022, das 15h às 19h, no 2º piso do Águas Claras Shopping, 

próxima à loja C&A. Endereço: Av. das Araucárias, Lote 1835005 P1 Mezanino – Águas Claras. 

Brasília – DF.  

02. A participação é gratuita, mediante inscrição no local do evento, por ordem de chegada.  

03. A idade para participação é a partir de 04 anos podendo, crianças menores, participarem com 

a ajuda do responsável. 

04. Para crianças com deficiência é permitida a entrada de apenas 01 (um) acompanhante. 

05. A Oficina está limitada a um total de 160 vagas, sendo 20 vagas por turma.  

HORÁRIO DAS TURMAS 

1ª turma das 15h às 15h30  

2ª turma das 15h30 às 16h  

3ª turma das 16h às 16h30  

 

4ª turma das 16h30 às 17h 

 

5ª turma das 17h às 17h30 

 

6ª turma 17h30 às 18h 

 

7ª turma 18h às 18h30 

 

8ª turma 18h30 às 19h 

 

 

06. IMPORTANTE: a chamada das crianças para entrada no evento será feita com 10 

minutos de antecedência do horário de início de cada turma. Caso a criança ou o responsável 

não responda à chamada, a vaga será repassada para a 1ª criança que estiver com sua 

inscrição feita no cadastro reserva e que atender à chamada para entrada.   

07. A cada término de uma turma, a Oficina terá uma pausa de 5 minutos para higienização e 

organização das mesas.  

08. Cada criança terá direito a receber 1 (um) Kit Slime, composto por um pote de 250 ml + 

ingredientes para preparo do Slime.   

09. Sugerimos a NÃO PARTICPAÇÃO de crianças alérgicas a: cola branca, tinta guache, 

bicarbonato de sódio e água boricada. Esses produtos serão manuseados durante o preparo do 

Slime. 

10. É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis a guarda da criança durante e no 

término do evento, não podendo o pai se ausentar do local. 



11. O Águas Claras Shopping não se responsabiliza por objetos deixados no local do evento. 

12. Ao fazer a inscrição, o pai e/ou responsável concorda com os itens acima previstos neste 

Regulamento e autoriza a utilização de imagem e som da criança participante para divulgação 

exclusiva de eventos desse segmento nas mídias sociais do Águas Claras Shopping, como: 

Instagram, Facebook e Site.  

13. Para registro de reclamações, elogios, dúvidas e/ou sugestões, favor se dirigir à Administração 

do Shopping, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.  

 

Atenciosamente,  

Equipe Águas Claras Shopping 


