
REGULAMENTO XBOX EXPERIENCE 
BOULEVARD SHOPPING BAURU 

 
EVENTO 

• De 04 a 20 de outubro de 2019; 

• Horário de funcionamento do evento: domingo a sexta-feira das 14h às 20h. Aos sábados das 
12h às 20h; 

• Mecânica: Cada visitante deverá comparecer ao balcão de cadastro para receber duas fichas, 
que podem ser usadas nos jogos de sua preferência; 

• Não é autorizado utilizar duas fichas consecutivamente no mesmo game. Caso queira jogar 
novamente o mesmo game, o visitante deve retornar a fila dando lugar a outra pessoa; 

• Cada ficha dá direito a jogar um game por até 15 minutos ou uma partida, dependendo da 
dinâmica aplicada a cada tipo de jogo; 

• Após seu tempo de jogo o participante deve deixar a área do evento para facilitar a 
organização de fluxo; 
A participação em grupos é sujeita ao movimento do evento, por ordem de chegada e sujeito a 
lotação de cada estação. Não serão realizados agendamento para equipes; 

• Importante: Para cada jogo há uma classificação etária que vai de Livre a 18+. Caso o 
participante não tenha idade suficiente para participar do jogo desejado será necessário que 
os pais ou responsáveis preencham um termo de autorização para o menor. 
 
INSCRIÇÕES 

• Entrada gratuita; 

• As inscrições deverão ser realizadas no local do evento por ordem de chegada; 

• Acesso preferencial para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como para 
gestantes; 

• Lotação máxima de 25 pessoas jogando. 
 
GERAL 

• Permitida a entrada de crianças a partir de 48 meses; 

• A equipe do evento não se responsabiliza pela guarda das crianças. Os pais devem 
permanecer no local enquanto os menores participarem das atividades; 

• Não há limite máximo de idade para participação; 

• Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas; 

• Não é permitida a entrada de animais; 

• Todas as atividades estarão sob a coordenação de monitores treinados, que darão dicas de 
funcionamento e segurança, e orientarão sobre as regras do evento; 

• Ao entrar no espaço o visitante autoriza a utilização de sua imagem e do menor, pelo qual é 
responsável, na veiculação em mídia especializada para divulgação do referido evento; 

• Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e da 
coordenação do evento não poderão permanecer nas atividades; 

• O Shopping e a produtora do evento não se responsabilizarão por objetos esquecidos no 
local do evento; 

• Filas com tempo indeterminado; 

• A participação neste evento acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita de todos 
os itens, cláusulas e condições deste regulamento; 

• Este regulamento poderá ser alterado em qualquer época, de acordo com as necessidades 
operacionais do Shopping. 
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