
REGULAMENTO DO EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO SHOPPING 
CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA (“EVENTO”) 

 
DAS REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS E DE 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 
 
 

BRINQUEDOTEKA 
 
DATAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO 
O Evento ocorrerá entre os dias 02 de outubro de 2021 e 24 de outubro de 2021, 
de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. 
 
GRATUIDADE 
A participação é voluntária e gratuita, por meio do aplicativo Conjunto Nacional 
Brasília (“Shopping”), não estando condicionada, em hipótese alguma, à sorte, 
pagamento de preço e/ou compra de produtos ou serviços pelos participantes, 
sendo, portanto, de caráter exclusivamente cultural/recreativo. 
 
PARTICIPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS: 
Para utilização dos brinquedos no Dia das Crianças do Conjunto Nacional Brasília 
2021 (“Evento”), será necessário a emissão de cupons digitais por meio do 
aplicativo do “Conjunto Nacional Brasília”. 
 
O cliente poderá realizar o download gratuito do aplicativo na loja de aplicativos 
respectiva (Android ou IOS). 
 

• Para emissão dos cupons referentes a entrada nas atrações e brinquedos 
do Evento será necessário seu resgate no aplicativo, a partir do 
preenchimento das informações solicitadas e aceitação dos termos e 
condições. Neste sentido, 01 (um) cupom confere ao usuário o direito de 
utilizar-se das atrações e brinquedos por 15 minutos. 

 

• Os cupons serão disponibilizados durante o período do Evento, entre os 
dias 02 de outubro de 2021 a 24 de outubro de 2021, com emissão limitada 
às 10h às 22h, de segunda a sábado, e às 14h às 20h, aos domingos e 
feriados. 

 
REGRAS ESPECÍFICAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS 
 
GENIUS 
O desafio é pensar rápido e repetir as sequencias de luzes e sons produzidas 
pelo brinquedo, que estimula a memorização de cores e sons. Com um formato 
semelhante a um OVNI, possuí botões coloridos que emitem sons harmônicos e 
se iluminam em sequência. Cabe aos jogadores repetir sem errar as sequencias, 
que vão aumentando o grau de dificuldade a cada passo.  
 
Capacidade: 

• Lotação máxima: 4 (quatro) crianças ou adolescentes, por vez. 
 



Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 
resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
AQUAPLAY 
O objetivo deste jogo é fazer cestas com a pequena bola de basquete que fica 
dentro de um ambiente coberto com água, usando apenas os botões frontais. 
Ele consiste em um pequeno recipiente, em plástico transparente com água e 
vedado. Um botão (ou dois, de acordo com o modelo) na base acionava um 
mecanismo, a fim de fazer a tarefa do jogo. As tarefas variavam de acordo com 
o modelo.  
 
Capacidade: 

• Lotação máxima: 25 (vinte e cinco) crianças ou adolescentes, por vez. 
 
Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 
resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 



convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
FUTEBOL DE PINOS  
Futebol de pino (ou de pregos) era na versão original um jogo em uma tábua de 
madeira, que retratava um campo de futebol, com pinos ou pregos que 
representavam os times adversários em cada metade do campo. A bola às vezes 
era uma moeda ou um pedaço de papel caso não houvesse uma bolinha. Para 
movê-la e fazer com que o jogo aconteça, os participantes utilizavam-se dos 
dedos para simular os chutes. O objetivo era marcar o maior número de gols 
possíveis. Na Brinquedoteka, haverá um Mega Futebol de Pinos, onde os 
jogadores se colocam dentro do campo e usam os pés para lançar uma bola de 
verdade na direção do gol adversário. O futebol de pino pode ser jogado em 
duplas sendo que, cada vez um jogador faz a sua jogada. 
 
Capacidade: 

• Lotação máxima: 25 (vinte e cinco) crianças ou adolescentes, por vez. 
 
Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 
resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
CAI – NÃO – CAI  
O objetivo é remover as varetas do cilindro sem derrubar as bolas. Quem 
derrubar menos bolas ganha! O jogo é composto de um cilindro de acrílico, no 
meio do tubo há diversos furos, onde são colocadas as varetas. Por cima delas, 
são colocadas as bolas. Os jogadores vão retirando as varetas, uma de cada 
vez, tentando evitar que as bolinhas caiam no fundo do tubo. Quem derrubar 
uma bolinha fica com ela até o final do jogo. O objetivo do jogo é retirar todas as 
varetas do tubo, derrubando o menor número de bolinhas.  
 



Capacidade: 

• Lotação máxima: 25 (vinte e cinco) crianças ou adolescentes, por vez. 
 
Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 
resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
PULA PIRATA  
O jogo é composto de uma espécie de barril, com furos nas laterais e com um 
orifício na parte superior onde é colocado uma miniatura de pirata, e de espadas 
de plástico. Os furos das laterais são utilizados pelos jogadores que vão 
colocando as espadas nos furos. O objetivo do jogo é não deixar o pirata pular 
para fora do barril. Um dos furos de forma aleatória aciona um mecanismo que 
‘’expulsa’’ o pirata do barril.  Caso o jogador, ao colocar a espada no furo, 
ocasionar o salto do pirata para fora do barril, o mesmo será eliminado do jogo 
e a rodada é reiniciada. Na Brinquedoteka, haverá um Mega Pula Pirata com um 
barril e espadas em medidas reais. 
 
Capacidade: 

• Lotação máxima: 25 (vinte e cinco) crianças ou adolescentes, por vez. 
 
Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 



resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
TOTEM GAMES  
Em dois grandes módulos estarão videogames que marcaram época e gerações, 
como Mega-Drive, Super Nintendo e Master System, todos prontos para serem 
jogados em televisores de 32 polegadas. O público poderá se divertir com jogos 
consagrados, como Pacman, Sonic e Super Mario Bros. 
 
Capacidade: 

• Lotação máxima: 25 (vinte e cinco) crianças ou adolescentes, por vez. 
 
Restrições de uso:  

• Crianças de até 12 anos deverão estar acompanhadas de seus 
responsáveis.  

• Não é permitida a entrada no brinquedo com alimentos, bebidas, mochilas 
e/ou quaisquer objetos que, por sua natureza, possam colocar em risco a 
segurança do usuário. 

• Não é permitida a entrada no brinquedo com animais de qualquer espécie 
e tamanho. 

• Cada ciclo terá duração de 15 minutos. O tempo de duração do ciclo pode 
ser alterado e reduzido a critério do operador do brinquedo, visando 
resguardar a segurança dos passageiros e a integridade e asseio do 
equipamento, possibilitar o acesso ao maior número de usuários ou em 
decorrência de eventos caracterizados como fortuitos ou de força maior, 
nos termos da legislação em vigor, dentre outros. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

• Na hipótese de descumprimento de quaisquer das regras acima, o 
operador estará autorizado a realizar a imediata interrupção do ciclo, 
convidando o responsável e/ou a criança a se retirar do brinquedo, com 
vistas a resguardar sua integridade. 

 
REGRAS GERAIS 
Só será permitida a entrada de crianças ou adolescentes que atendam às normas 
de segurança dos brinquedos, dispostas acima. 
 



Todas as crianças deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 
anos. Os candidatos com idade inferior a 18 anos deverão ser representados por 
seus responsáveis legais e somente estes poderão inscrevê-las. 
 
Todas as atividades estarão sob a supervisão de monitores treinados, que darão 
dicas de funcionamento e segurança, e orientarão sobre as regras dos 
brinquedos, sem que isto afaste a responsabilidade dos representantes legais 
quanto guarda, companhia e zelo do menor, nos termos da legislação em vigor. 
 
Os participantes, seus prepostos e representantes legais, ao anuírem com a 
participação do Evento, autorizam também o Shopping a tratar os Dados Pessoais 
compartilhados exclusivamente para os fins estabelecidos neste regulamento, 
ficando expressamente vedado o tratamento dos Dados Pessoais para quaisquer 
outros objetivos que não os decorrentes do objeto deste regulamento. 
 
Os participantes que não estiverem de acordo com as orientações da monitoria e 
das normas de segurança dos brinquedos, assim como com regras referentes a 
disponibilização dos dados necessários à participação no evento (tais como nome 
e sobrenome, CPF, e-mail, telefone e endereço) e com a assinatura do Termo de 
Responsabilidade quanto aos menores de idade, também disponível no aplicativo, 
não poderão permanecer no espaço. 
 
Poderá o Shopping de acordo com o seu exclusivo critério, a qualquer tempo, 
inclusive após iniciado o Evento, interromper e/ou cancelar a sua realização, bem 
como, poderá optar, a qualquer tempo, pela conclusão do evento, 
independentemente de prévia notificação. Nestas hipóteses, não será devido ao 
participante qualquer tipo de reparação ou indenização. 
 
O participante, por meio de seu representante legal, garante que as informações 
prestadas em seu formulário de inscrição estão de acordo com o regulamento e 
possuem total veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, 
ficando claro que na hipótese de o Shopping perceber a falsidade de qualquer das 
declarações dadas pelo participante, este poderá ser excluído da participação no 
Evento a qualquer tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação ou 
indenização. 
 
Poderá ser imediatamente excluído, independentemente de prévia notificação, 
sem que caiba qualquer direito ou compensação de qualquer espécie, o 
participante que fraudar sua participação, praticar ato ilegal ou ilícito ou que de 
qualquer forma contrarie o presente regulamento. 
 
Os casos omissos, assim como as dúvidas e controvérsias originadas de 
reclamações dos participantes, não previstos neste Regulamento, serão 
analisados e decididos pelo Shopping. 
 
Para inscrever-se, os Participantes deverão necessariamente, (i) ser residentes 
no território brasileiro; (ii) informar seu nome e endereço completos, incluindo 
bairro, CEP e o estado da federação, data de nascimento; (iii) informar um 
endereço de e-mail válido para contato, telefone fixo e telefone celular. Caso não 
constem todas essas informações, a inscrição não será considerada válida. 



 
Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, o Shopping 
não tem como garantir que o acesso ao aplicativo esteja livre de invasões, 
interrupções ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou 
externos, casos de força maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao 
seu controle, se eximindo de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos 
e/ou atos. 
 
O Shopping não se responsabilizará por inscrições que não forem recebidas em 
função de problemas na transmissão de dados, no servidor ou em provedores de 
acesso, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou força 
maior. 
 
A inscrição e participação mediante cadastro no aplicativo do Shopping, implicará 
na concordância total e incondicional dos Participantes com todos os itens deste 
Regulamento e do seu Termo de Uso do aplicativo. 
 
Objetivando reduzir a escalada da disseminação da infecção por Covid-19, em 
respeito às diversas leis e decretos que impõe as mais variadas restrições ao 
funcionamento dos Shopping Centers e Centros Comerciais, informamos que 
todas as regras sanitárias deverão ser observadas e respeitadas pelos 
participantes, tais como uso de máscara de proteção facial, distanciamento 
mínimo entre as pessoas, higienização dos espaços e das mãos, dentre outras, 
sob pena de o participante ser impedido de participar do evento ou ser 
imediatamente retirado da realização deste. 
 
Este Regulamento estará disponível no aplicativo do Shopping, no site 
https://www.conjuntonacional.com.br/ e no SAC – Serviço de Atendimento ao 
Cliente do Shopping e permanecerá válido até que substituído, a critério 
Shopping. 
 


