REGULAMENTO – OFICINAS MUSICAIS DE NATAL

1. Oficinas Musicais de Natal do Butantã Shopping oferece participações de clientes (pessoas físicas)
no período de 09 de novembro a 23 de dezembro de 2.021.
2. Horário de funcionamento: das 14h00 às 20h00.
3. Agendamento pelo site www.butantashopping.com.br, para até 12 clientes por sessão, sendo às 14h,
15h, 16h, 17h, 18 e 19h. Conforme programação abaixo:
•

Terças - ação com customização de instrumentos musicais com materiais reclináveis e de
reaproveitamento) - loja 258 piso 1.

•

Quartas – estação de instrumentos musicais de percussão com a Contemporânea - loja 253 piso
1.

•

Quintas - estação de instrumentos musicais de cordas com a Tagima (guitarra, baixo e violão) –
loja 253 piso 1.

4. O cliente deverá comparecer no horário agendado, localizado no piso 1 e responder uma breve
pesquisa.
5. Cada agendamento dará direito a participar das oficinas, por 45 minutos, com intervalo de 15
minutos a cada sessão.
6. O cliente precisará realizar novo agendamento caso se atrase mais do que 5 minutos do horário
reservado.
7. Uso de máscara no evento é obrigatório.
8. Limite de idade crianças a partir de 5 anos
9. Os participantes autorizam o uso de seus nomes, endereços físicos e eletrônicos, telefones e CPFs,
informados no momento de inscrição para o evento, com o propósito de formação de cadastro da
empresa promotora. Dados esses que não serão comercializados ou cedidos a terceiros, ainda que a
título gratuito.
10. Os participantes autorizam o uso de suas imagens para divulgações nas redes sociais do Butantã
Shopping.
11. Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento e a promotora não está
autorizada a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume.
12. É proibida a entrada no espaço portando bebidas, comidas, sorvetes ou chicle de bola.
19. O Butantã Shopping reserva o direito de adotar as medidas que se façam necessárias para atender
ao melhor funcionamento do evento, visando mais comodidade e segurança para os participantes.
20. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e
decididas pela Administração do Butantã Shopping.
21. Este Regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo critério da
Administração do Butantã Shopping, cabendo a todos os participantes tomarem conhecimento do
Regulamento em sua forma mais atual.
22. Cópia deste Regulamento está disponível no site www.butantashopping.com.br
23. Políticas de privacidade do Grupo Carrefour:
www.carrefour.com.br/institucional/politicas-carrefour/politica-de-privacidade-carrefour

