
CONTRATO DE ADESÃO 
 
Eu ____________________________________________________________, portador (a) do RG nº ________________, inscrito 
(a) no CPF/MF sob o nº ________________________, responsável pelo (s) menor (es), 
_______________________________________________________________, declaro para todos os fins de Direito, que assumo, 
pela assinatura do presente termo, a integral responsabilidade pela presença do menor acima qualificado no Evento 
_____________________, comprometendo-me a respeitar todas as instruções fornecidas pelos monitores do evento durante o 
período da atração, bem como a seguir o regulamento de utilização do produto, ciente inclusive que em todos os equipamentos 
estão presentes suas devidas instruções de uso, sabendo que a empresa não se responsabiliza pelos possíveis danos causados 
pelo mau uso das instalações, consoante dispõe o inciso II, do § 3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.  
A empresa informa que repassou todas as instruções necessárias para a utilização correta dos brinquedos através de seus 
monitores, dos regulamentos expostos no totem e em cada brinquedo, bem como, pelo presente termo; 
O responsável pelo menor é quem deverá monitorar o tempo de utilização do espaço, podendo, apesar da presença de dois 
relógios, consultar os monitores e coordenadores a respeito do horário, no qual está relacionado ao valor da atração, sendo a 
duração mínima de 15 minutos ao custo de R$ 18,00 (dezoito reais), mais R$ 1,00 (um real)/minuto adicional. 
Declaro que tive acesso e conhecimento ao regulamento disponibilizado no totem do evento onde consta as seguintes 
informações: 
 

REGULAMENTO DO EVENTO 
 
Para que a diversão seja completa, solicitamos atenção às nossas normas de uso no evento CIRCOSHOW: 
 

1. O ingresso é individual e intransferível;  
2. Todas as atividades são conduzidas por monitores treinados, que darão dicas de funcionamento, segurança, regras do 

evento, entre outros; 
3. Os monitores não estão autorizados a levar crianças ao banheiro, carregá-las no colo e ficar com crianças sob a sua 

guarda; 
4. Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume; 
5. Fica obrigado o acesso de um responsável de forma gratuita para crianças com até 04 (quatro) anos de idade; 
6. Não é permitido o acesso ao evento com nenhum tipo de alimento e bebida, tampouco balas ou chicletes; 
7. A pulseira de identificação será entregue na entrada do evento, onde será realizado um cadastro mediante a informação 

de CPF (Brasileiros), RNE ou Passaporte (Estrangeiros) e telefone, e emissão do ticket de compra; 
8. É de exclusiva responsabilidade do participante quaisquer acidentes que porventura venham a sofrer durante a 

participação no evento ao descumprir orientações de segurança do brinquedo contidas neste regulamento, nos 
regulamentos internos de cada atração e/ou informadas durante o evento; 

9. Os pais e/ou responsáveis estão incumbidos do monitoramento do tempo de permanência, sendo obrigados a promover 
a retirada de seus filhos/menores, sabendo que a cobrança é realizada pelo valor do minuto, sendo considerado o valor 
mínimo de R$ 18,00 (dezoito) para participação, tendo a duração mínima de 15 minutos, acrescido de R$ 1,00 (um real) 
para cada minuto adicional; 

10. Não há a possibilidade de guardar créditos de minutos para utilização posterior e nem repassá-los para outra pessoa; 
11. A venda de ingressos deverá ser encerrada de forma que o atendimento do evento seja realizado até o limite do horário 

de fechamento do mesmo; 
12. O Shopping e a Happy Times não se responsabiliza por objetos deixados no interior do evento; 
13. A utilização da imagem e do nome e quaisquer direitos que sobrevirem sobre as imagens que venham a ser registrados 

durante a realização do evento por fotos e vídeos, arquivados em meios digitais ou não, poderão ser utilizados pelo 
Shopping e a Happy Times, a critério dos organizadores e responsáveis do evento, porém mediante autorização de 
cessão, a qual será declarada no final deste termo; 

14. O Shopping e a Happy Times se reservam ao direito de adotar as medidas que se façam necessárias para atender ao 
melhor funcionamento do evento, visando a maior comodidade e segurança dos participantes; 

15. Não é permitida a entrada de participantes com calçados dentro do evento. Serão disponibilizadas sapateiras para sua 
maior comodidade. 

16. Dúvida, reclamação ou sugestão ligar para 81.3497.0897 no horário comercial das 8h às 18h de segunda a sexta ou no 
e-mail: happytimes@happytimes.com.br. 

17. O cliente terá acesso a sua via do contrato de adesão pelo site: www.happytimes.com.br 
 
Declaro, ainda, que tive acesso e conhecimento aos regulamentos individuais de cada brinquedo disponibilizados nas atrações, 
bem como, tive acesso a todos os detalhes do serviço prestado, tendo recebido a informação de eventuais riscos de forma 
adequada e clara, conforme os ditames dos artigos 06º, III e 31 do CDC. 
 
(___) Permito ainda que seja utilizada em caráter gratuito e por tempo indeterminado, a minha imagem e a do menor pelo 
qual eu sou responsável, na veiculação em mídia especializada, para divulgação do referido evento pelo Shopping e pela 
Happy Times. 
 
(___) Não permito ainda que seja utilizada em caráter gratuito e por tempo indeterminado, a minha imagem e a do menor 
pelo qual eu sou responsável, na veiculação em mídia especializada, para divulgação do referido evento pelo Shopping e 
pela Happy Times. 

 
Observações:_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Data:_____/______/_______.  
Assinatura_______________________________________________________ 
Fone:(___)_______________________,(___)___________________________ 

mailto:happytimes@happytimes.com.br

