REGULAMENTO ESPAÇO KIDS NB15KGO

1. O espaço kids será realizado no espaço físico da brinquedoteca VILLAKIDZ, situado no Garden Flamboyant,
Flamboyant Shopping Center, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300, loja S-320, Jardim Goiás. Das 6h às 11h
do dia 15/09/2019;
2. Poderão participar menores de 3 anos (acompanhados) e idade máxima de 12 anos completos até a data da
prova;
3. A inscrição inclui camiseta do Espaço Kids e monitoria até o horário de término;
4. As camisetas serão entregues na chegada da criança no Espaço Kids;
5. A inscrições estão disponíveis até que seja atingido o limite máximo de 50 participantes;
6. Os valores e prazos estão sujeitos a alteração no decorrer do período de inscrição;
7. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o
número de inscrições e valores, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais,
sem aviso prévio;
8. No ato da inscrição o responsável do participante deverá estar ciente de total responsabilidade de deixar e
buscar a criança no local e horário determinado;
9. O responsável também deverá estar ciente de que no dia do evento, terá que assinar um termo de
responsabilidade sobre a criança;
10. O valor da inscrição não será devolvido caso a criança desista da participação;
11. A organização e a prestadora de serviço não ser responsabilizará por qualquer objeto de valor, equipamento
etc. levado ao local pela criança e por qualquer extravio ou prejuízo que porventura os participantes venham
sofrer;
12. Todos os participantes do evento, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o “Espaço Kids”,
seus patrocinadores, apoiadores e a organização do evento;
13. Ao participar deste evento, cada participante esta incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua
imagem divulgada através de fotos, vídeos, filmagens aéreas (feitas por drone), rádios, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos a prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando ao recebimento
de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em
qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos ao evento tem o direito reservado aos organizadores.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará
sujeita a aprovação dos organizadores da prova por escrito.

