
REGULAMENTO
EVENTO: OFICINA DE MINI PIZZA

INSCRIÇÃO ONLINE

1.1 Entrada gratuita mediante *inscrição online prévia e retirada do ingresso online
no Sympla. *Cadastro sujeito a disponibilidade de vaga.

1.2 Para preenchimento da Ficha de Inscrição no Sympla, o responsável deverá
acessar o link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-pizza__1635691 

1.3 A idade para participação é de 03 a 13 anos.

1.4 Para crianças com deficiência é permitida a entrada de apenas 1 (um)
acompanhante na área do evento que poderá, se necessário, auxiliar a criança
durante a oficina. 

1.5 A participação da criança no dia do evento só será possível mediante
apresentação do ingresso online de inscrição no balcão de atendimento, localizado
na entrada.

HORÁRIO E DATA DO EVENTO 

2.1 O evento acontecerá no Domingo, dia 10 de julho de 2022, das 13h às 18h.   

         1ª TURMA das 13h às 14h00           

         2ª TURMA das 14h às 15h00    
      
         3ª TURMA das 15h às 16h00 
          
         4ª TURMA das 16h às 17h00           
 
         5ª TURMA das 17h às 18h00 
                                                                     
   2.2  Cada turma possui capacidade máxima para atender 20 crianças. 

EVENTO 

3.1 O evento acontecerá no 2º piso do Águas Claras Shopping, próximo a C&A.
Endereço: Avenida das Araucárias, Lote 1835/2005. Piso 2. Loja nº 253. Águas Claras –
Brasília – DF. 

3.2 Este evento está limitado a 100 vagas/participações.

3.3 Cada criança/titular terá direito a uma vaga/inscrição, tendo direito a participar
uma (01) única vez da Oficina. Inscrições duplicadas não serão validadas. 

https://www.sympla.com.br/oficina-de-pizza__1635691


3.4 O (a) participante e seu responsável deverão se apresentar no balcão do evento,
com 10 minutos de antecedência do horário de início da turma escolhida,  portando
no celular ou impresso o ingresso de inscrição e um documento oficial da criança
inscrita. 

3.5 A chamada para entrada dos participantes será feita com 5 minutos de
antecedência do horário de início de cada turma. O tempo de tolerância para o
participante e seu responsável se apresentarem no balcão é de 5 minutos após o
horário de início da turma escolhida.
 
3.6 Cada criança receberá um pedaço de massa de pizza pré-assada e, com o auxílio
das monitoras, vão rechear a massa com os recheios de sua preferência, que
estiverem disponibilizados sobre à mesa. 

3.7 Os ingredientes que serão disponibilizados para recheio da massa são: 
   - Queijo muçarela; 
   - Presunto;
   - Molho de tomate preparado com: tomate, cebola, manjericão, alho, azeite e sal;
   - Orégano; 
   - Canela;
   - Banana; 
   - Tomate cereja 

3.8 Algum dos ingredientes utilizados para preparo da massa de pizza e do recheio
possuem glúten e lactose. Orientamos a não participação de crianças que sejam
alérgicas/intolerantes. 

CADASTRO RESERVA

4.1 Caso o participante e seu responsável não se apresentem no balcão após os 5
minutos de tolerância, a vaga do participante inscrito será transferida para a 1ª
criança inscrita no cadastro reserva. 

4.2 As inscrições no cadastro reserva serão feitas no local do evento, por ordem de
chegada, após 5 minutos do horário de início de cada turma. 

4.3 A inscrição no cadastro reserva não garante a participação da criança no evento.

NORMAS GERAIS 

5.1 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.

5.2 No término, caso o responsável da criança não esteja próximo, a criança ficará
em uma sala de espera aguardando o mesmo, não podendo continuar no evento.

5.3 As instruções fornecidas pelas monitoras devem ser respeitadas.
.



5.1 Ao participar o pai e/ou responsável concorda com os itens acima previstos neste
regulamento e autoriza a utilização de imagem e som de voz da criança no
Instagram, Facebook e Site do Águas Claras Shopping para divulgação de eventos
desse segmento. 

5.2 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

 


