REGULAMENTO BS KIDS FESTIVAL
1.

O BS KIDS FESTIVAL

1.1. O BS Kids Festival é um evento inspirado nos grandes festivais de inovação do mundo, e
busca traduzir as grandes tendências tecnológicas e comportamentais para uma linguagem
divertida e adequada para o público infantil. As atividades se dividem em seis hubs/espaços
temáticos, que estarão distribuídos pelo Iguatemi Porto Alegre e oferecerão de forma simultânea
diferentes experiências e atrações para pais e filhos.
1.2. O BS Kids Festival tem entrada gratuita ao público mediante agendamento de atividades
diretamente no local.
2.
DATA E LOCAL
2.1. O BS Kids Festival ocorrerá no período de 19 a 28 de julho, das 12h às 20h, no Shopping
Iguatemi Porto Alegre, localizado na Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia, e conforme os locais
indicados abaixo:
* Área 1º piso – Praça Erico Verissimo, próximo ao Relógio D´Agua: Espaço Pais, Content
Experience, Coplay
*Área 2º piso – em frente a Zara Home: Start Up Kids, Tech Art, Feira Maker

2.3. A Organização poderá, a seu exclusivo critério, alterar os locais, datas, conteúdos e horários
do BS Kids Festival sem comunicação prévia, retificando somente o presente Regulamento.
3.
PROGRAMAÇÃO
3.1. O BS Kids Festival é composto principalmente por oficinas, palestras, workshops, sendo que
tais, serão definidos e poderão ser ajustados a qualquer tempo pela Organização. As atividades
serão distribuídas nos locais mencionados no item 2.1 supra, conforme melhor convier à
Organização, tendo em vista o número de pessoas inscritas e a capacidade máxima de cada
local/atividade (consultar capacidades de cada atividade na grade de programação no site
www.bskidsfestival.com.br)
3.2. As atividades que compõem o BS Kids Festival ocorrerão simultaneamente, sendo que não
será permitida pela Organização nenhuma reserva antecipada de lugares.
3.3. A programação pré-estabelecida de atividades está disponível no website
www.bskids.com.br, podendo a Organizadora realizar alterações de data, horário e local, durante
os dias de evento, sem aviso prévio ou qualquer outra condição.
3.4. A Organização não poderá ser responsabilizada em caso de desistência por parte de qualquer
dos expositores, palestrantes, mediadores divulgados no website do BS Kids Festival ou em
qualquer outro veículo de comunicação. Ocorrendo a desistência por parte de qualquer dos
expositores, palestrantes, mediadores e sendo a ausência não comunicada à Organização com
antecedência razoável, referida apresentação será considerada automaticamente cancelada.
4.
COMO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES
4.1. Para participar do BS Kids Festival, o participante deverá realizar o agendamento
presencialmente no local da respectiva atividade, sendo eles no Espaço Content Experience,
localizado no 1º piso na Praça Erico Verissimo, próximo ao Relógio D´Agua, ou no Espaço Tech
Art, localizado no 2ºpiso em frente a Zara Home. Os agendamentos das atividades serão liberados
por dia de evento a partir das 11h.
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4.2. Ao concluir o agendamentos das atividades, o participante ganhará uma pulseira, identificada
com a respectiva data e horário, para acesso as mesmas. Cada atividade terá a sua respectiva
pulseira, com a sinalização de horário. Após o término da atividade agendada, ela perderá a
validade.
Não será admitida a presença de pessoas sem pulseiras nos hubs/espaços Content Experience e
Tech Art.

4.3. É recomendável chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência do início da atividade
escolhida para uma melhor experiência no evento.
4.4. As vagas são limitadas conforme a capacidade total das atividades conforme as datas e
números abaixo:
*Dia 19 de julho de 2019: content 280 | tech 78 total de 358 participantes
*Dia 20 de julho de 2019: content 228 | tech 78 total de 306 participantes
*Dia 21 de julho de 2019: content 215 | tech 78 total de 293 participantes
*Dia 22 de julho de 2019: content 223 | tech 78 total de 301 participantes
*Dia 23 de julho de 2019: content 215 | tech 78 total de 293 participantes
*Dia 24 de julho de 2019: content 145 | tech 38 total de 183 participantes
*Dia 25 de julho de 2019: content 228 | tech 38 total de 266 participantes
*Dia 26 de julho de 2019: content 255| tech 52 total de 307 participantes
*Dia 27 de julho de 2019: content 148| tech 52 total de 200 participantes
*Dia 28 de julho de 2019: content 285 | tech 52 total de 307 participantes
4.5. As atividades de VR (realidade virtual) no espaço Coplay e espaço Pais não exigirão
obrigatoriamente a pulseira, sendo que a participação será mediante agendamento na hora, em
local sinalizado no 1º piso, na Praça Erico Verissimo, próximo ao Relógio D´Água, são elas:
*VR Experience no hub/espaço Coplay
*VR Experience no hub/Espaço Pai
Os voucher de agendamentos das atividades VR (realidade virtual) serão disponibilizados por dia
de acordo com a capacidade total de atividades que acontecerão nos hubs Coplay e Espaço Pais,
conforme as datas e números abaixo:
*Dia 19 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 20 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 21 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 22 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 23 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 24 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 25 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 26 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 27 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
*Dia 28 de julho de 2019: Coplay 72 | Espaço Pais 72 total de 144 participantes
4.6. As exposições de materiais e projetos localizadas no espaço Pais e Coplay no 1º piso na
Praça Erico Verissimo, próximo ao Relógio D´Agua e a Feira Maker e Startup Kids, localizadas
no 2ºpiso em frente a Zara Home, são de livre acesso durante o período do evento, sem a
necessidade fazer agendamento prévio.

5.
ESTRUTURA E NORMA DE CONDUTA
5.1. O BS Kids Festival ocorrerá em locais distintos (vide cláusula 2.1, deste Regulamento).
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5.2. Em vista do acima exposto os participantes/inscritos do BS Kids Festival poderão se deslocar
livremente entre os locais nos quais ocorrerão as atividades.
5.3. Os locais onde será realizado o BS Kids Festival comportam certo número máximo de
pessoas, pré-estabelecido. Sob nenhuma hipótese o número de pessoas efetivamente presentes em
qualquer local poderá superar o limite correspondente.
5.4. O número máximo de pessoas para cada uma das atividade está disponível na grade de
programação no site www.bskids.com.br
5.5. Ao término de cada atividade, todos os participantes deverão sair do hub/espaço para que o
mesmo seja organizado para a atividade seguinte.
5.6. Os participantes desde já concordam com as regras de uso do espaço citadas abaixo:
- É proibido fumar (cigarros, cachimbos, charutos e/ou assemelhados);
- É proibido o uso de bebidas alcoólicas;
- É proibido o uso de caixas de som, buzinas, apitos e/ou assemelhados;
- É proibida a prática de comércio sem autorização da administração do Shopping Iguatemi;
- Não será permitida a entrada com alimentos, bebidas e brinquedos em nenhuma das atividades
- Em caso de qualquer acidente, por favor procure imediatamente o monitor ou segurança mais
próximo;
- Os participantes declaram estar de acordo com as orientações da monitoria e da coordenação do
evento e estão de acordo com as normas e condições expressas acima.
6.
CESSÃO DE USO DE IMAGEM
6.1. Ao entrar nos espaços do evento e/ou participar das atividades do BS KIDS Festival o
participante autoriza, de forma gratuita e por tempo indeterminado, que sua imagem e voz possam
ser captadas e gravadas durante a realização do BS KIDS Festival, cedendo à Organização os
direitos de uso de sua imagem e voz para fins de divulgação do BS KIDS Festival, em toda e
qualquer mídia, online e off-line, sem quaisquer ressalvas.
7.
RECOMENDAÇÃO DE FAIXA- ETÁRIA POR ATIVIDADES
7.1. O BS Kids Festival é recomendado para crianças a partir de 0 (zero) até 15(quinze) anos de
idade, assim como responsáveis (maiores de 18 anos).
7.2. A programação do evento, dispõe de atividades divididas pelas faixa etárias citadas abaixo:
*a partir de 0
*0 a 3 anos
*a partir de 3 anos
* a partir de 4 anos
*entre 4 e 10 anos
*a partir de 5 anos
*a partir de 8 anos
*a partir de 10 anos
*a partir de 13 anos
7.3. Os participantes deverão consultar previamente a programação completa no site do evento www.bskids.com.br , para conferir a orientação de idade, assim como as devidas recomendações
de cada atividade.
7.4. Pelo menos um dos pais ou responsável legal deverá permanecer no local do Evento enquanto
o menor estiver presente, mesmo que a atividade seja apenas para crianças. O Iguatemi e a
organização do evento não se responsabilizarão pela guarda das crianças.
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8.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
8.1. O participante do BS Kids Festival declara expressamente que leu, entendeu e concordou
com este Regulamento e está plenamente consciente dos direitos e obrigações dele decorrentes.
8.2. A Organização não se responsabiliza por quaisquer objetos deixados nos locais onde será
realizado o BS Kids Festival. É obrigação do titular do cupom zelar por seus pertences pessoais
durante sua permanência no BS Kids Festival.
8.3. Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS, Brasil, para solução de conflito ou discussão referente
ao presente Regulamento.
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