
REGULAMENTO
VERÃO CENTER NORTE



EVENTO: VERÃO CENTER NORTE
DATA:  28/10/2021 À 18/11/2021
HORÁRIO: das 12h às 20h 
CAPACIDADE MÁXIMA: 300 PESSOAS 

REGULAMENTO GERAL

● O evento Verão Center Norte acontece entre os dias 28.10 e 18.11.21
durante o horário das 12h às 20h no Estacionamento B do Shopping;

● O evento é gratuito sendo que somente será cobrada a utilização da
quadra de Beach Tennis no valor de R$40,00 (preço promocional sujeito a
alteração);

● Para participar do evento é necessária inscrição prévia pelo site Sympla
tanto para as atividades gratuitas, quanto paga; Caso não realize a
inscrição prévia, no local haverá fila de espera caso haja desistência de
participantes que realizaram inscrição antecipadamente; Os participantes
da fila de espera terão um período menor para realizar as atividades;

● Capacidade máxima de 300 pessoas simultaneamente;

● O evento é destinado a toda a família e para todas as idades desde que
aptas para a prática de atividades esportivas;

● Os responsáveis por menores de idade que participarão do evento deverão
acompanhá-los durante toda a permanência no evento;

● É dever dos pais ou responsáveis comunicarem se o participante menor de
idade tem alguma necessidade especial sendo que o Shopping Center
Norte não se responsabiliza pela omissão de informação;

● É inteira e exclusiva responsabilidade dos responsáveis pelo menor de
idade quaisquer danos que por ventura o participante venha a sofrer em
decorrência de mau uso dos equipamentos, comportamento inadequado,
displicência e qualquer outro motivo que esteja em desacordo com as
orientações deste regulamento e dos monitores do evento;

● Ao participarem do evento, os pais ou responsáveis autorizam
automaticamente  a sua captação de imagem e de menores de idade e o
uso das mesmas para reproduzi-las sem a necessidade de nova
autorização ou informativo em materiais de publicidades/divulgações, 
redes sociais, mídias digitais, e em outros meios de publicidade e
divulgação impresso. Sem limite de números de reprodução/exibições por



todo prazo de proteção legal. Havendo alguma objeção a captação ou a
utilização da sua imagem solicitamos que se manifeste a um agente
identificado no local, a não manifestação da sua objeção importará na
ocasião tácita da utilização da sua imagem pelo Shopping Center Norte.

● Os dias e horários de funcionamento do evento poderão sofrer alteração ou
cancelamento sem prévia comunicação devido a condições climáticas ou
problemas operacionais dos equipamentos;

● Os monitores não estão autorizados a conduzir nenhuma criança a
quaisquer áreas, tais como: sanitários, lojas e quaisquer áreas que não
sejam dentro do espaço do evento e não podem se responsabilizar por
nenhuma criança.

● O Shopping Center Norte não se responsabiliza pela perda de objetos,
valores ou bens no evento

● O Shopping Center Norte não se responsabiliza por eventuais acidentes
que o participante venha a sofrer em consequência da prática esportiva;

● Para participar do evento é necessário apresentar o comprovante de
inscrição prévia realizado no site Sympla;

● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas;

● O participante deve comparecer no local no dia e horário escolhido na
inscrição com uma tolerância impreterível de 5 minutos de atraso. Caso
ultrapasse os 5 minutos de tolerância, o participante perderá a vaga e
deverá fazer uma nova inscrição.

● As vagas para inscrições das atividades gratuitas são liberadas todas as
segundas-feiras às 10h.

REGULAMENTO DA QUADRA DE BEACH TENNIS
       

● Horário de funcionamento 12h às 20h;
● O valor de R$60,00 por hora, no lote promocional;
● Capacidade máxima de 4 pessoas por período;
● Tempo de atividade permitida de 60 minutos;
● O agendamento será feito somente pelo site Sympla e a reserva só será

confirmada mediante a efetivação do pagamento; Cada 1 inscrição dá
direito a 4 entrantes na quadra;

● Para menores de idade o responsável deverá permanecer próximo ao local
durante todo o período;

● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas;



● Os materiais e equipamentos como bolas e/ou raquetes são de
responsabilidade dos locatários, caso haja necessidade procure os
monitores;

● Toda locação deve terminar obrigatoriamente no horário previsto, quando
então o espaço deverá ser liberado para manutenção. Caso a regra não
seja cumprida, será cobrado valor adicional igual ao pago pela reserva.

● Não inclui aulas individuais ou coletivas.
● Em caso de chuva ou mal tempo a quadra de Beach Tennis funcionará

normalmente e não haverá reposição ou devolução de valores;
● As locações não são reembolsáveis, sendo possível a remarcação se

avisado com 2 dias de antecedência através do telefone (11) 97414-6518.

REGULAMENTO DA RAMPA DE SKATE
       

● Acesso gratuito;
● Horário 12h às 20h;
● Capacidade de um participante por vez;
● Tempo de atividade 15 minutos;
● Tolerância de 5 minutos de atraso;
● Atividade para todas as idades e alturas;
● Para menores de idade, o responsável deverá permanecer próximo ao

local durante todo o período;
● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas;
● Agendamento prévio feito pelo Sympla e com o monitor no local. Cada 1

inscrição dá direito a 2 entrantes na atividade;

REGULAMENTO DO PING PONG
       

● Acesso gratuito;
● Horário 12h às 20h;
● Capacidade de duas pessoas por vez/mesa;
● Tempo de atividade 15 minutos;
● Atividade para todas as idades;
● Para menores de idade, o responsável deverá permanecer próximo ao

local durante todo o período;
● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas;
● Agendamento feito pelo Sympla e com o monitor no local. Cada 1 inscrição

dá direito a 2 entrantes na atividade;

REGULAMENTO DO FUTMESA
       

● Acesso gratuito;
● Horário 12h às 20h;
● Capacidade de duas pessoas por vez/mesa;
● Tempo de atividade 15 minutos;
● Atividade para todas as idades;



● Para menores de idade, o responsável deverá permanecer próximo ao
local durante todo o período;

● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas.
● Agendamento feito pelo Sympla e com o monitor no local. Cada 1 inscrição

dá direito a 2 entrantes na atividade;

REGULAMENTO DOS AULÕES
       

● Acesso gratuito;
● Horários de acordo com o cronograma das aulas;
● Capacidade de 40 pessoas;
● Tempo de 40 a 50 minutos por aula;
● Atividade para todas as idades;
● Para menores de idade, o responsável deverá permanecer próximo ao

local durante todo o período;
● Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas;
● Agendamento feito pelo Sympla de acordo com a aula e cronograma.

REGULAMENTO ESPAÇO PET

● O Espaço Pet é permitido para todos os tipos de cachorros ou gatos sendo
que de grande porte serão permitidos apenas reconhecidos como dóceis;

● Obrigatório durante a permanência do espaço o uso da coleira ou guia e o
tutor precisa estar dentro do local durante toda a permanência do Pet;

● Em situações que ocorram brigas entre os animais, emissão sonora ou que
prejudiquem a ordem de utilização do espaço, reservamo-nos o direito de
solicitar a retirada dos animais do local;

● Ao acessar o Espaço Pet, o visitante fica ciente sobre a responsabilidade e
atos do seu animal durante a visitação, arcando com o cumprimento das
normas e devidos ressarcimentos, caso ocorram.

● De acordo com a Lei nº11.531 de novembro de 2003, é obrigatório o uso
da coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira para cães das
seguintes raças: Mastim Napolitano, Pit Bull, Rottweiler, American
Staffordshire Terrier, Raças Derivadas ou variações dessas raças.

● Guia curta de condução são as correias ou correntes não extensíveis e de
comprimento máximo de 2 (dois) metros. O enforcador e a focinheira
devem ser apropriados para o tipo/raça de cada animal. A Lei Federal nº
11.126/2005, que trata do direito do portador de deficiência visual de
ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de
cão-guia.


