REGULAMENTO PISCINA DE BOLINHAS ANIMAL


















Seu cão, sua responsabilidade: Não deixe seu animal sem sua
supervisão; Certifique-se da identificação do animal.
Apenas animais saudáveis e vacinados estão permitidos a brincar
na Piscina de Bolinhas Animal;
Lei nº 11.531, de 11 de novembro de 2003 - exige o uso de guia
curta, enforcador e focinheira para certas raças consideradas
perigosas;
Utilize saquinhos para retirar os dejetos do seu animal, caso
ocorra;
É proibida a entrada de crianças e adultos na Piscina de Bolinhas;
Os donos e/ou responsáveis deverão orientar os pets no sentido
de preservar a área e os brinquedos;
Não é permitido alimentar os animais ou deixar que entrem com
comida/petiscos no brinquedo;
Não é permitida a prática de jogos ou brincadeiras que possam
dificultar o uso da área aos demais frequentadores;
Não nos responsabilizamos por objetos e pertences deixados no
local;
Ao participar do evento, automaticamente os donos e/ou
responsáveis autorizam a utilização das imagens captadas no
local para arquivamento ou publicação em qualquer mídia em
qualquer território, durante todo o prazo de proteção dos direitos
autorais;
Em caso de mau comportamento, indisposição e briga entre os
Pets, reservamo-nos o direito de solicitar a retirada do animal e
dos respectivos responsáveis do espaço;
Ao acessar o Shopping, o tutor fica responsável pelos atos e
integridade física do seu animal. Se houver dano a outros Pets,
pessoas ou espaço do evento, o dono deverá cumprir com o
devido ressarcimento.
Esta é uma área de diversão e livre utilização.

REGULAMENTO ÁREA PETS



Seu cão, sua responsabilidade: Não deixe seu cão sem sua
supervisão; Certifique-se da identificação do animal.















Apenas animais saudáveis e vacinados estão permitidos a brincar
na Área Pets;
Lei nº 11.531, de 11 de novembro de 2003 - exige o uso de guia
curta, enforcador e focinheira para certas raças consideradas
perigosas;
Utilize saquinhos para retirar os dejetos do seu animal, caso
ocorra;
Para segurança de todos, e do seu animal, não será permitida a
entrada de filhotes, sem a comprovação de vacinação;
Apresente a carteirinha de vacinação do seu animal, caso seja
solicitado;
Ao participar do evento, automaticamente os donos e/ou
responsáveis autorizam a utilização das imagens captadas no
local para arquivamento ou publicação em qualquer mídia em
qualquer território, durante todo o prazo de proteção dos direitos
autorais.
Ao acessar o Shopping, o tutor fica responsável pelos atos e
integridade física do seu animal. Se houver dano a outros Pets,
pessoas ou espaço do evento, o dono deverá cumprir com o
devido ressarcimento.
Em caso de mau comportamento, indisposição e briga entre os
Pets, reservamo-nos o direito de solicitar a retirada do animal e
dos respectivos responsáveis do espaço;
Ao acessar o Shopping, o tutor fica responsável pelos atos e
integridade física do seu animal. Se houver dano a outros Pets,
pessoas ou espaço do evento, o dono deverá cumprir com o
devido ressarcimento.
Esta é uma área de diversão e livre utilização.

