
REGULAMENTO “CAMPING – OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO” 
VAGAS  DIÁRIAS LIMITADAS 

 

Para que a diversão seja ainda mais completa, pedimos atenção às nossas normas de 
participação no Parque “Camping - Os Jovens Titãs em Ação” no Shopping ABC. A 
participação na atividade implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 
regulamento. Os brinquedos instalados neste evento estão em conformidade com as 
recomendações da ABNT NBR 16071: 2012 Playground.  

Obrigatório seguir o protocolo de segurança anti covid-19 exposto no Parque e orientado 
pela monitoria, para frequentar o Evento e seguir todas as instruções da equipe de 
monitoria. 

1. O evento 

1.1. O Parque ”Os Jovens Titãs em Ação”, é uma atividade de recreação 
gratuita para crianças e adolescentes, produzida pela Ludi Entretenimento, com 
licenciamento da Warner Bros Consumer Products, para a marca: “Os Jovens 
Titãs em Ação”. 

1.2. Período do evento: 01 a 24 de Outubro de 2021. 

1.3. Funcionamento do evento: Domingo a Sexta – das 12h às 19h30h* / Aos 
Sábados – das 10h às 21h30*/ Excepcionalmente em 12/Out (feriado) – das 10h 
às 21h30h*.   (*Horário da última turma). 

1.4. O Parque é composto pelas seguintes atrações com acesso através de 
cadastro e faixa etária recomendada:  

Aventura com o Robin – Crianças de 04 até 10 anos.  

Escorregador do Silk – Crianças de 04 até 8 anos.  

Brincando com a Ravena – Crianças de 02 até 6 anos.  

Na Floresta com o Mutano – Crianças de 04 até 10 anos.  

Cantinho do Ciborgue – Para cadeirantes de todas as idades.  

Oficina de pizza – Crianças de 02 até 10 anos.  

Painel de Fotos – Acesso livre. Limitado a 1 (uma) família por vez. 

Aplicativo “Os Jovens Titãs em Ação” – Disponível para download 
gratuitamente na Apple Store e Google Play. 

1.5. A capacidade máxima é de 15 crianças por sessão com VAGAS  DIÁRIAS 
LIMITADAS. Seguindo as medidas de segurança anti Covid-19, atração com 
capacidade reduzida.  

1.6. O tempo de permanência de cada criança no evento é de 20 minutos, com 
intervalo de 10 minutos para higienização do Parque.   

2. Inscrição  

2.1. O cadastro/agendamento pode ser feito pelo site: shoppingabc.com.br ou no 
local do evento. 



2.2.  Será permitido inscrição para turmas de outras datas, considerando o 
término do evento em 24/10/2021. 

2.3. Cada pai/responsável pode retirar até 4 senhas por CPF, mediante 
apresentação do seu documento e informações da criança. 

2.4. A retirada de senhas será feita por ordem de chegada no local do evento. 

 

3. Indicação. 

3.1. O evento possui atrações para a faixa etária de 02 até 10 anos. É  obrigatória 
a presença dos pais ou responsáveis (maiores de 18 anos) no local do evento até 
o término da sessão.  

3.2. Pessoas com gesso e/ou prótese, problemas respiratórios, epilepsia, 
portadores de cardiopatias, pessoas com limitação da mobilidade e de 
coordenação em geral, devem estar acompanhadas de responsável, não sendo 
indicado o acesso e permanência no evento sozinhas.  

4. Condições de uso.  

4.1. Para participar das atividades, os pais ou responsáveis deverão se 
cadastrar, informando os dados solicitados.  
4.2. Não é permitida a entrada de crianças que não estejam cumprindo as 
recomendações anti covid-19, consumindo bebidas e/ou alimentos (inclusive 
bala e chicletes), sem camisa,  portando brinquedos e/ou sacolas. Recomenda-
se a retirada de qualquer objeto dos bolsos das crianças.  
4.3. Não é permitida a entrada com animais.   
4.4. Não nos responsabilizamos pela perda de qualquer objeto dentro do evento 
(sapatos, celulares, chaves, documentos etc.). 
4.5. É dever dos participantes seguir as orientações desse regulamento, bem 
como as dos nossos promotores para garantir uma diversão segura, ficando o 
participante responsável por acidentes ocorridos devido ao descumprimento 
destas normas.  
4.6. Os pais ou responsáveis (maiores de 18 anos) deverão estar presentes no 
local do evento. Os promotores não estão autorizados a se responsabilizarem 
pela guarda das crianças, nem levar as mesmas para ir ao banheiro. Em 
hipótese alguma as crianças devem ser deixadas sozinhas.  
4.7. Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações dos promotores, 
dentro do espaço e durante a realização das atividades. 
4.8. Não é permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do evento. 
4.9. A promotoria reserva-se ao direito de solicitar a retirada de crianças que não 
estejam utilizando adequadamente os brinquedos.  
4.10. As atividades e horários poderão ser alterados ou canceladas sem prévio 
aviso.  

5. Todos os participantes do evento cedem ao Shopping ABC, à Ludi Entretenimento e 

a Warner Bros Consumer Products, de forma irretratável e irrevogável e a título gratuito 

e livre de qualquer ônus ou encargo a utilização, a seu exclusivo critério, da sua imagem, 

voz e nome, e quaisquer direitos que sobrevierem sobre as imagens que venham a ser 

registrados durante a realização do evento, para fotos, arquivos em meios digitais ou 

não, digitalizados ou não, a critério dos organizadores e responsáveis do evento, 

renunciando ao recebimento de qualquer remuneração, direito ou compensação, 

inclusive participação em renda que vier a ser auferida, a qualquer tempo e em qualquer 



montante, com a utilização e/ou transmissão do material fixado, por TV, internet ou 

qualquer outra mídia, em programas, filmes, promoções, divulgação e quaisquer outros 

usos, em um número ilimitado de cópias e em qualquer país do mundo.  

6. Dúvidas, reclamações e sugestões podem ser feitas através do e-mail: 
marketing@shoppingabc.com.br.  

mailto:marketing@shoppingabc.com.br

