APRESENTA:

ENCONTRO COM PEPPA PIG E GEORGE
REGULAMENTO
Os encontros para fotos com os personagens acontecerão de 27/04 a 01/05/2017 na Praça de
Eventos do Rio Anil Shopping (piso L1).
O evento gratuito acontecerá Quinta e Sexta, das 17h às 20h, e Sábado, Domingo e Segunda,
das 14h às 20h.
Por instruções dos organizadores, a dinâmica dos encontros será: sessões de 25 minutos de
interação com o público e 30 minutos de intervalo entre as sessões. Assim, na quinta e sexta
os personagens farão 4 entradas, sempre em horários exatos (17h, 18h, 19h e 20h) e passarão
25 minutos em contato com o público. Após esse período eles se retiram, para intervalo, e
voltam depois de 30 minutos. De sábado a segunda será da mesma forma, contabilizando 7
entradas (às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h).
Pensando em proporcionar aos clientes uma boa experiência, a quantidade de senhas será
limitada e não poderá ser aumentada durante a realização do evento. Estima-se que a cada
sessão será possível atender com qualidade, no máximo, 50 crianças. Assim, 200 senhas
estarão disponíveis por dia na Quinta e Sexta, e 350 senhas estarão disponíveis diariamente,
de Sábado a Segunda.
As senhas serão distribuídas gratuitamente apenas presencialmente, no local e no dia do
encontro, 01 hora antes do início do evento, sendo na quinta e sexta-feira a partir das 16h, e de
sábado a segunda a partir das 13h. A retirada de senhas será feita por ordem de chegada. A
senha retirada só é válida para o dia e horário em questão e não poderá ser reaproveitada ou
substituída.
Com a senha em mãos, os pais ou responsáveis poderão se ausentar do local, mas deverão
retornar 30 minutos antes do horário reservado para o encontro, para assegurar sua vaga. A
ausência será considerada desistência e a vaga ficará disponível para eventuais novos
participantes.
Fica aqui registrado que não existirá nenhum momento de apresentação geral dos
personagens ou de shows.
As prioridades e os portadores de necessidades especiais serão administrados pelos
organizadores no momento do evento.
Para mais dúvidas, favor contactar a administração do Rio Anil Shopping
pelo telefone (98) 4009-6900.

