REGULAMENTO – TRENZINHO SOLIDÁRIO

1. Mecânica
- A presente atração é uma ação solidária, realizada pelo Shopping Mueller Joinville,
em parceria com NSC.
- O trenzinho solidário fará passeios pelo centro da cidade de Joinville de 30 (trinta)
minutos, com saída e chegada do Shopping Mueller – em frente a entrada da rua
Felipe Schmidt – próximo a loja Cassol.
2. Período
- De 18 de novembro a 24 de dezembro de 2017.
3. Horário de Funcionamento
- 18/11 a 09/12 - das 14h as 21h30, com intervalo de uma hora entre as 18h e 19h.
- 10/12 a 23/12 - das 12h as 21h30, com intervalo de uma hora entre as 18h e 19h.
- 24/12 - das 10h as 13h.

4. Participação
- Para participar do passeio, os participantes deverão fazer a compra da passagem no
piso térreo do Shopping – próximo a loja Cassol – no valor simbólico de R$ 5,00 (cinco
reais).
- Toda a renda arrecadada com o passeio será revertida para a Instituição ILUOS
(Instituto Luterano de Obras Sociais) e APISCAE (Associação para Integração Sociais de
Crianças a Adultos Especiais).
- Crianças e adolescentes com idade abaixo dos 12 (doze) anos poderão participar do
passeio apenas acompanhadas dos pais ou responsáveis.
- Crianças com idade de até 3 (três) anos estão isentas da contribuição em dinheiro
para o passeio.
- Não nos responsabilizamos por extravio de valores e objetos dentro ou fora do Trem.
- Não é permitida a entrada com animais.
- Após a compra da passagem, aguarde na fila que será formada no lado externo do
Shopping, próximo a placa indicativa.

- Dependendo das condições de tráfego os passeios poderão durar mais ou menos que
30 (trinta) minutos.
- A saída/chegada do trenzinho será sempre feita do lado externo do Shopping,
próximo a entrada da rua Felipe Schmidt.
- O trenzinho não fará paradas durante o trajeto.
- Não será permitido fazer embarque/desembarque fora do local destinado (lado
externo do Shopping, próximo a entrada da rua Felipe Schmidt) .
- A ocupação máxima do trenzinho é de 45 (quarenta e cinco) pessoas por passeio.
- É proibido ficar em pé dentro do trenzinho, colocar mãos e cabeça para fora do
mesmo durante o percurso.
5. Disposições Gerais
- Os horários de funcionamento do trenzinho poderão ser alterados pelo Shopping
Mueller Joinville desde que seja comunicado aos participantes com antecedência.
- O percurso será definido pelo Shopping Mueller Joinville.
- Em caso de chuva, os passeios poderão ser cancelados.
- Os itens deste Regulamento poderão ser alterados e/ou acrescentados a qualquer
momento com a análise e aprovação da empresa organizadora.
- Os clientes participantes autorizam o uso de seus nomes e/ou dos menores pelos
quais são responsáveis, imagens e som de voz para quaisquer meios necessários para
divulgação do evento.
- A participação no evento caracteriza a aceitação total e irrestrita e o reconhecimento
integral dos termos deste regulamento, não cabendo aos clientes qualquer tipo de
recurso.
- Os participantes que não respeitarem as orientações da monitoria e coordenação do
evento não poderão participar e/ou permanecer nas atividades.
- As dúvidas e situações não previstas neste regulamento serão avaliadas por uma
comissão composta por representantes do Shopping Mueller Joinville, cujas decisões
serão soberanas e irrecorríveis.
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