REGULAMENTO - AÇÃO TIRE FOTOS
MEET & GREET
Ação de tire fotos / meet & greet com os personagens Galinha Pintadinha e Pintinho Amarelinho.
O evento é livre para todas as idades. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável.
O cadastro deve ser feito em nome do adulto, que deverá apresentar documento oficial com foto e informar os seguintes
dados: nome completo, RG, CPF, telefone, endereço completo e e-mail, sendo que a informação destes três últimos não
é obrigatória para a participação na ação. Ao se cadastrar, o cliente receberá uma senha contendo a data e o horário em
que participará da ação.
- Período: dias 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de outubro de 2018
- Horário da ação: das 10h30 às 16h30
- Horários das sessões de fotos: das 11h às 11h30 | das 12h às 12h30 | das 13h às 13h30 | das 14h às 14h30 | das
15h às 15h30 | das 16h às 16h30
Serão distribuídas 30 senhas por sessão.
As fotos serão feitas com o aparelho celular ou câmera fotográfica dos clientes, por uma promotora do Shopping Cidade.
Serão formadas duas filas: uma para retirada dos tíquetes de acesso, respeitando a ordem de chegada, e outra para a
sessão de fotos com os personagens, respeitando a numeração do tíquete.
Os tíquetes de acesso estarão disponíveis para retirada no estande do evento trinta minutos antes do início de cada sessão.
O responsável poderá retirar somente uma senha de acesso para cada criança sob sua responsabilidade, e esta(s)
precisa(m) estar presente(s) no momento da retirada da senha. Caso a(s) criança(s) queira(m) participar novamente, ela(s) e
o responsável deverão retornar à fila para retirar nova(s) senha(s).
Não é permitida a retirada de tíquetes para sessões em outros dias e/ou horários para terceiros que não estejam presentes
no momento do evento.
Crianças de colo, crianças portadoras de necessidades especiais e crianças que estejam acompanhadas por idosos,
gestantes, lactantes ou portadores de necessidades especiais terão prioridade na entrada.
Caso o portador de uma senha não esteja no local da atração no momento em que for chamado para a realização das
fotos, a senha será invalidada e o cliente deverá entrar na fila novamente para retirar uma nova senha.
O promotor é o responsável direto pela atração, ficando a seu cargo zelar pela integridade física e moral de todos os
clientes e garantir o 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 os personagens.
Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e/ou bebida (inclusive balas e chicletes), brinquedos,
sacolas, embrulhos e animais.
Os monitores 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.
A organização do evento, o Shopping 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 deste,
por falta de cuidado 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 monitores 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 acima descritas e fornecidas pelos monitores devem ser rigorosamente seguidas. O não
cumprimento destas impedirá a permanência do participante na atividade.

REGULAMENTO - APLICATIVO
“CAÇA AOS OVOS COM A GALINHA PINTADINHA”
O aplicativo “Caça aos Ovos com a Galinha Pintadinha” é destinado a pais e filhos e relembra os tempos dos álbuns de
figurinhas. Ao caçar ovinhos, novas figurinhas são automaticamente adicionadas ao seu álbum. A caça acontece dentro do
Shopping, em ambientes predeterminados. Para ter acesso à brincadeira, basta baixar o aplicativo para o seu smartphone
por meio da Google Play Store (Android) ou da Apple Store (iOS), e se cadastrar.
Para caçar ovinhos e encontrar novas figurinhas, é necessário clicar em “Procurar ovos”, na tela inicial do aplicativo. Um
mapa, que mostra os ovinhos disponíveis para caça, será aberto. Ao clicar sobre um ovo, o aplicativo utilizará a tecnologia
de realidade aumentada. Para conseguir uma nova figurinha, é necessário clicar diversas vezes sobre o ovinho, até
quebrá-lo.
O ideal é caminhar pelo ambiente, aumentando as chances de encontrar novos ovinhos e conseguir novas figurinhas!
Para visualizar o álbum de figurinhas é necessário clicar no botão “Figurinhas”, na tela inicial do aplicativo. O álbum de
figurinhas é dividido em cinco personagens: Borboletinha, Baratinha, Pintinho Amarelinho, Galo Carijó e Galinha Pintadinha.
Para cada personagem existem dez diferentes figurinhas.
Para visualizar as figurinhas é necessário clicar no botão “Figurinhas”, na tela inicial do aplicativo. No álbum ficam todas as
figurinhas conquistadas, inclusive as repetidas.
Para visualizar as conquistas é necessário clicar no botão “Conquistas”, na tela inicial do aplicativo. Uma série de conquistas
e objetivos estão predefinidos no aplicativo. Sempre que uma nova figurinha é caçada, existe a chance de concluir uma
conquista.
- Período: de 5 a 21 de outubro de 2018
- Horário de funcionamento do estande: de segunda a quinta-feira, das 11h às 20h; sextas-feiras e sábados, das
10h30 às 20h; domingos e feriados, das 10h30 às 19h.
- Participação: poderão participar da promoção crianças de 0 a 12 anos acompanhadas de responsável maior de 18
anos, ambos portando documento de identificação oficial (carteira de identidade ou certidão de nascimento, no caso das
crianças, e carteira de identidade ou de habilitação dos responsáveis). O cadastro, limitado a um por CPF, será feito no
nome do responsável, que deverá informar os seguintes dados: nome completo, RG, CPF, telefone, endereço completo e
e-mail.
- Premiação: as 2.550 primeiras crianças, juntamente com seus responsáveis, que completarem uma página do
álbum ganharão um vale-esfirra, que dará direito a uma bib’sfiha de frango. Esta deverá ser retirada exclusivamente no
restaurante Habib’s, localizado no piso Tupis do Shopping Cidade, até o dia 30 de novembro de 2018. As 170 primeiras
crianças, juntamente com seus responsáveis, que completarem todas as cinco páginas do álbum ganharão, também, um
vale-compras da loja de brinquedos Estripulia no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). O vale-compras é válido exclusivamente
na loja Estripulia do Shopping Cidade, localizada no piso Rio de Janeiro, até o dia 31 de outubro de 2018.
Para retirada do(s) prêmio(s), os ganhadores deverão se dirigir ao estande, localizado no piso GG do Shopping Cidade,
mostrar para a promotora os seus telefones, para comprovar que completaram uma página do álbum ou o álbum completo,
ou seja, as cinco páginas, apresentar a documentação oficial do responsável e da criança, preencher o cadastro e assinar
o termo de autorização de uso de imagem. A premiação é limitada a um prêmio por CPF e por criança cadastrada.
O Shopping Cidade não se responsabiliza – e o participante não fará jus ao recebimento dos vale-compras – em caso
de mau funcionamento do aparelho celular ou do aplicativo “Caça aos Ovos com a Galinha Pintadinha”, inclusive após
a sua instalação, bem como por falhas no sistema que o impeça de utilizar o aplicativo a qualquer momento e durante a
apresentação do aparelho às promotoras para a verificação da completude individual das páginas ou do álbum completo.
Considerando que a presente ação se dá a título gratuito para os participantes, o Shopping Cidade não possui qualquer
responsabilidade em caso de incompatibilidade do aparelho celular do participante com o referido aplicativo. Também não
se responsabiliza em nenhuma hipótese pelo mau funcionamento do aparelho celular do participante ou do aplicativo “Caça
aos Ovos com a Galinha Pintadinha”, inclusive após a sua instalação, bem como falhas no sistema que o impeça de utilizar
o aplicativo a qualquer momento e na apresentação do aparelho às promotoras para a verificação da completude individual
das páginas ou do álbum completo.
- Divulgação dos premiados: após a confirmação das conquistas no aplicativo e o cadastro serão exibidos os nomes
dos ganhadores, conforme ordem de premiação, na tela instalada no estande, localizado no piso GG.

