
REGULAMENTO NATAL 2019  

AÇÃO TIRE FOTOS COM O PAPAI NOEL 

De 10 de novembro a 24 de dezembro de 2019 

 

O evento é classificado para todas as idades. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos 

pais ou de um responsável maior de 18 anos. Para participar, o cliente deverá respeitar a ordem de 

chegada da fila, excetuando-se os casos de participantes e crianças acompanhadas de pessoas que 

legalmente possuem prioridade e que, por esse motivo, serão atendidas primeiro, conforme 

determinação legal. 

 

- Período: de 10 de novembro a 24 de dezembro de 2019. 

 

- Horários da ação:  

Diariamente, das 11h às 21h. 

24/12/2019: 10h às 18h. 

Diariamente, na ação, serão realizados 2 (dois) intervalos: um de 60 (sessenta) minutos de duração e 

um de 30 (trinta) minutos de duração. 

No dia 24/12/2019 será realizado 1 (um) intervalo de 60 (sessenta) minutos de duração. 

Os horários poderão sofrer alterações. 

 

As fotos com o Papai Noel serão tiradas com o aparelho celular do próprio cliente. 

 

Por medidas de segurança, o Papai Noel e as promotoras não poderão segurar os pets. 

 

Será formada uma fila para a sessão de fotos com o Papai Noel, sempre respeitando a ordem de 

chegada dos participantes, bem como aqueles que possuem prioridade. Crianças que estejam 

acompanhadas por idosos, gestantes, lactantes ou portadores de necessidades especiais, pessoas 

com crianças de colo e crianças portadoras de necessidades especiais têm prioridade de entrada. 

 

O promotor é o responsável direto pela atração, ficando a seu cargo zelar pela integridade física e 

moral de todos os clientes e pela garantia do cumprimento de todas as regras, podendo advertir o 

participante ou solicitar sua retirada caso este não atenda às regras de participação e de convivência 

social. 

 



É dever dos participantes seguir as orientações deste regulamento, bem como as dos nossos 

promotores, para garantir uma diversão segura. 

 

É proibido bater, puxar ou tentar derrubar o personagem do Papai Noel e os promotores. 

 

Não é permitido o acesso ao Espaço Tire Fotos com nenhum tipo de alimento e/ou bebida (inclusive 

balas e chicletes), assim como com brinquedos, sacolas e embrulhos. 

 

Os promotores não estão autorizados a guardar quaisquer volumes pertencentes aos participantes 

ou acompanhantes. A produção do evento não se responsabiliza por objetos de clientes perdidos ou 

esquecidos na área da atividade. Quaisquer objetos encontrados no local serão encaminhados ao 

setor de Achados e Perdidos do Shopping Cidade, localizado no piso Tupis. 

 

A organização do evento, o Shopping Cidade e suas empresas coligadas não se responsabilizam por 

quaisquer acidentes ou problemas que venham a ocorrer com o participante no espaço do evento 

ocasionados por mau comportamento destes, por falta de cuidados por parte do seu responsável ou 

pela inobservância às instruções repassadas pelos monitores. 

 

Caso algum participante descumpra quaisquer regras ou esteja causando qualquer tipo de 

transtorno ao evento, será imediatamente convidado a se retirar do local. 

 

Os participantes prosseguirão sob a supervisão dos promotores e deverão seguir as orientações 

fornecidas por eles. 

 

A participação implica total conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste 

regulamento, as quais foram amplamente divulgadas. 

 

Importante: as instruções descritas acima e fornecidas pelos promotores devem ser rigorosamente 

seguidas. O não cumprimento destas impedirá a permanência do participante na atividade. 


