REGULAMENTO JUST DANCE 2018
Período: 31 de agosto a 23 de setembro de 2018 | Horário: 09h às 21h de segunda a sábado | 12h às 20h aos domingos e feriados.
REGRAS:
•Aberto a todas as idades;
•Acesso ao evento é realizado por ordem de chagada à ﬁla, mediante preenchimento de cadastro contendo: nome completo, CPF,
telefone e email. Para menores de 12 anos, o cadastro deve ser preenchido pelo responsável, contendo: nome completo, nome completo do responsável, idade, CPF, telefone e email;
•Capacidade de atendimento no cenário: 15 pessoas simultâneas por vez;
•Permanência no evento: aproximadamente 20 minutos;
•A participação só será autorizada mediante disponibilidade de vaga na sessão do jogo;
•Os participantes da sessão que quiserem retornar para uma segunda ou mais participações após o término da primeira, deverão
se dirigir para o ﬁnal da ﬁla;
•É obrigatória a presença de um adulto responsável fora do espaço durante a participação da criança ou adolescente no cenário, que
deve aguardar no local até o termino da sessão, se responsabilizando pelo mesmo;
•O palco ﬁcará fechado enquanto acontecerem apresentações e encontros com o Panda;
•Todas as atividades estão sob a coordenação de monitores treinados, que darão dicas de funcionamento, segurança, regras do
evento, entre outras. Os participantes que não acatarem as orientações da monitoria e coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades;
•O coordenador do evento poderá alterar o período de permanência ou qualquer procedimento acima, a qualquer momento e sem
aviso prévio visando à segurança e melhor operacionalização do evento;
•Os monitores não estão autorizados a levar as crianças ao banheiro e não podem se responsabilizar por elas;
•Ao entrar nas áreas do evento, você declara estar ciente que sua imagem e a imagem do(s) menor(es) que estão sob sua responsabilidade poderão ser captadas para utilização pelas empresas envolvidas no evento;
•A saída do evento antes do término da sessão, por qualquer motivo, não garante o retorno à mesma;
•Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no local;
•Não é permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do evento;
•Não é permitido entrada de animais no cenário;
•Não é permitida a entrada com bolsas, mochilas, sacolas, alimentos, bebidas, celulares e objetos cortantes ou que causem risco
aos demais participantes da sessão;
•Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê no cenário – os mesmos devem permanecer estacionados do lado de fora. Não nos
responsabilizamos pela guarda dos mesmos, nem por objetos que por ventura sejam deixados junto ou no local do evento;
•Em caso de dúvida ou mais informações, pergunte a um monitor do evento.
REGRAS DO JOGO:
•Horário do jogo: 09 às 21h de segunda a sábado / 12 às 20h aos domingos e feriados;
•Jogo Palco: haverá 01 (um) console de vídeogame onde a cada partida poderão brincar até 05 (cinco) pessoas. Cada partida dura
em torno de 04 (quatro) minutos, a depender da música escolhida pelos competidores;
•Jogo Lounge: serão disponibilizados 02 (dois) consoles de vídeogame onde a cada partida poderão brincar até 05 (cinco) pessoas.
Cada partida dura em torno de 04 (quatro) minutos, a depender da música escolhida pelo competidor;
•No game, aparecem instruções de dança na tela e o competidor tem que imitar. Ao ﬁm da música, o próprio game gerará uma pontuação de desempenho dos participantes. A pontuação de desempenho dos participantes é feita eletronicamente pelo sistema do
Just Dance 2018 do console;
•Para brincar no jogo, o atendimento é feito por ordem de chegada, respeitando a ﬁla e os horários de funcionamento da atração
enquanto não acontecerem ações no palco;
•Não tem limitação de participação por CPF, os particpantes poderão participar da atração por mais de uma vez.

