
REGULAMENTO 
 
INFORMAÇÕES 
 
Período: 15 de março a 31 de março de 2019 
Horário de Funcionamento: segunda-feira a domingo, das 14h às 20h 
Idade para par�cipação: 13+ 
 
EVENTO 
 
● Evento com bilheteria. 
 
● Para par�cipar o usuário deve se dirigir a entrada do evento, onde será realizada a 
compra do ingresso. O ingresso também podem ser comprado pelo site do shopping 
com desconto exclusivo: www.shoppingmetropolitanobarra.com.br.  

 
INGRESSOS VENDA FÍSICA VENDA ONLINE 

INGRESSO INDIVIDUAL R$ 12,00 R$ 6,00 (50% de desconto) 
COMBO 02 INGRESSOS R$ 21,00 - 
COMBO 03 INGRESSOS R$ 32,00 - 
COMBO 04 INGRESSOS R$ 42,00 - 
COMBO 05 INGRESSOS R$ 53,00  - 

 
 
● Feita a compra, o par�cipante recebe a autorização para par�cipar da experiência. 
 
● Caso o cliente faça a compra no site do shopping, por conta própria, de casa ou de 
algum outro lugar, deverá apresentar o token da compra – recebido por e-mail - no 
balcão de entrada do evento. 
 
1. AS SESSÕES ACONTECEM A CADA 10 MINUTOS 
2. CADA PARTICIPANTE TERÁ 7 MINUTOS DE EXPERIÊNCIA 
3. SÃO AO TODO 6 PARTICIPANTES POR SESSÃO 
4. O INGRESSO CUSTA R$12,00 
5. É PERMITIDO 1 PARTICIPANTE POR EQUIPAMENTO 
6. CADA PARTICIPANTE SERÁ INSTRUÍDO POR UM MONITOR DA LEMONADE 
ANTES DE INICIAR A INTERAÇÃO 
7. PARA PARTICIPAR NOVAMENTE, O PARTICIPANTE DEVERÁ FAZER UMA NOVA 
COMPRA 
8. OS EQUIPAMENTOS SÓ PODERÃO SER COLOCADOS E RETIRADOS DOS 
PARTICIPANTES PELOS MONITORES DO EVENTO 
9. CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO: 13 ANOS + 
 
 
 
 



INFORMAÇÕES GERAIS 
 
● A par�cipação no evento implica na AUTORIZAÇÃO concedida pelo par�cipante e/ou 
seus pais, em caso de menor de idade, ao Shopping Metropolitano Barra e a Lemonade 
a u�lizar sua imagem e/ou nome para fins de divulgação das a�vidades do evento 
“Lemonade Experience - Tilt Brush by Google” do Shopping Metropolitano Barra, 
podendo, para tanto, reproduzi-la e/ou divulgá-la pela internet em páginas web e/ou 
e-mail marke�ng, mídia eletrônica, por jornais, revistas, folders, bem como por todo e 
qualquer material e veículo de comunicação, público ou privado, e por parceiros, com 
finalidade informa�va e de u�lidade pública, de forma vitalícia. Declarando ainda que 
não há quaisquer pendências a serem reclamadas, a �tulo de direitos conexos, 
referente ao uso de imagem e/ou nome aqui concedido. 
 
● Os dias, os horários de funcionamento e as a�vidades poderão sofrer alterações ou 
cancelamentos sem prévia comunicação. 
 
● É dever dos responsáveis informar se o par�cipante tem alguma condição 
de saúde, como labirin�te ou epilepsia. O evento não se responsabiliza pela omissão 
de informações referentes às condições de saúde do par�cipante. 
 
● Não será permi�da a entrada de crianças portando brinquedos, sacolas, 
embrulhos, alimentos, bebidas, bem como mascando chicletes ou balas. 
 
● Não é permi�da a guarda de pertences de crianças e/ou responsáveis na área do 
evento, não havendo responsabilidade sob os itens. 
 
● Reservamo-nos o direito de solicitar ao pai ou responsável a saída de alguma criança 
que es�ver colocando em risco outras crianças durante a sua estadia no evento. 
 
● Todas as a�vidades serão realizadas sob coordenação de monitores devidamente 
treinados. 
 
● Os monitores não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro. 
 
● Os monitores não podem se responsabilizar pela guarda da criança. Desta forma, os 
pais ou responsáveis devem permanecer junto ao local do evento durante todo o 
tempo da sessão. 
 
● Não é permi�da a entrada de animais de es�mação. 


