Regulamento:
1. De 01 a 13 de fevereiro de 2018 ocorre no Clube da Criança as comemorações de Carnaval.
2. Durante este período, estará acontecendo oficinas de customização de artigos
carnavalescos, brincadeiras e atividades voltadas para este tema. As oficinas acontecerão no
horário das 14h as 18h e conforme programação de cada unidade.
3. No mesmo período estaremos com a promoção Pacote Folia, COMPRE 2 Horas e BRINQUE 3
Horas. Os valores e condições de pagamento podem variar de acordo com cada unidade.
(vide item 9)
4. As horas adquiridas no Pacote Folia são válidas por 30 dias, a partir da data da compra e
deverão ser utilizadas somente na unidade que efetuou a venda, respeitando o horário de
funcionamento da unidade emissora.
5. Caso o cliente venha a desistir da compra e/ou não utilizar o pacote de horas adquirido
integralmente, o valor investido não será devolvido.
6. Os Pacotes de Horas serão vinculados ao CPF do responsável e poderão ser utilizados por
diferentes crianças, desde que na presença do cliente cujo CPF estiver vinculado ao Pacote
de Horas adquirido durante esta promoção.
7. O controle do tempo de permanência de cada criança é responsabilidade do responsável da
mesma, sendo o tempo excedente cobrado de forma avulsa, respeitando a tabela de valores
estabelecida pela unidade.
8. O pacote de horas pode ser utilizado por crianças de 2 a 10 anos. Crianças menores de 2
anos de idade devem ser acompanhadas pelos pais ou por responsável maior de 18 anos.
9. O Clube da Criança do Teresina Shopping oferecerá o Pacote Folia Local: COMPRE 1H30 e
BRINQUE 2 Horas e ganhe um ABADÁ.
Unidades participantes:
Amazonas/Manaus
Manaus ViaNorte, telefone: (92) 3239.6443
Maranhão/São Luis
Shopping da Ilha, telefone: (98) 3236.5648 (ver valores locais)
Caxias Shopping Center, telefone: (99)3078.0444
Mato Grosso/Cuiabá

Goiabeiras Shopping, telefone: (65) 3621.2906
Mato Grosso/Várzea Grande
Várzea Grande Shopping, telefone: (65) 3026.7114
Pará/Cidade de Parauapebas
Partage Shopping Parauapebas, telefone: (94) 3346.1870
Piauí/Teresina
Teresina Shopping, telefone: (86) 3233.8856 (ver datas de disponibilidade)
Rio de Janeiro/Campos
Boulevard Shopping, telefone: (22) 2732.8811
Rio de Janeiro/Macaé
Shopping Plaza Macaé, telefone: (22) 2757.5778
Rio Grande do Sul/Pelotas
Shopping Pelotas, telefone: (53) 3026.4436
Rio Grande do Sul/Porto Alegre
Iguatemi Porto Alegre, telefone: (51) 3737.0209
Bourbon Shopping Wallig, telefone: (51) 3024.0198
Bourbon Shopping Ipiranga, telefone: (51) 3012.6242
BarraShoppingSul, telefone: (51) 3072.4044
Roraima/Boa Vista
Roraima Garden Shopping, telefone: (95) 3212.3722
São Paulo/Sorocaba
Iguatemi Esplanada Shopping, telefone: (15) 3343.1327

