
Mini festival

01. O espaço “Mini Festival Iupi”, destina-se a todos os clientes do MAR Shopping Matosinhos e é de 
participação gratuita.

02. O evento decorre durante os dias 1 e 2 junho, no palco da restauração do piso 1, disponilizando atividades 
de animação e workshops de movimento para toda a família, conforme calendário acima.

03. As atividades de animação e ofertas, destinam-se a todas as crianças dos 1 aos 14 anos, presentes no 
local. Crianças até 3 anos, devem ser acompanhadas por adulto responsável, durante toda a participação da 
atividade. 

04. Os workshops de movimento (danças do mundo / acroyoga), destinam-se à participação por toda a família. 
Para o workshop Danças do Mundo, será dada prioridade a crianças até aos 14 anos, mediante hora de 
chegada. No workshop Acroyoga, é sugerida a participação em duplas (1 criança + 1 adulto).  Todas as 
crianças participantes devem ser monitorizadas de perto, pelo adulto responsável, por questões de segurança.

05. A participação nas atividades de animação é limitada à lotação máxima do espaço 15 (quinze) crianças e 
permanência de 20 (vinte) minutos, mediante ordem de chegada e gestão de fluxo por parte do monitor 
responsável da atividade.

06. A participação nos workshops de movimento é limitada à lotação máxima de 20 pessoas no total, mediante 
ordem de chegada e gestão de fluxo e condições de segurança, por parte do monitor responsável da atividade.

07. As crianças não deverão permanecer sozinhas no espaço “Mini Festival Iupi”, devendo fazer-se acompanhar 
pelo adulto responsável. É obrigatória a supervisão direta da participação de crianças até aos 3 anos, por parte 
do adulto responsável.

08. Durante a permanência no espaço “Mini Festival Iupi” os participantes deverão cumprir todas as indicações 
dadas pelos monitores.

09. Não é permitido levar qualquer objeto, comida ou bebida para o interior do espaço.

10. A administração do MAR Shopping Matosinhos reserva-se no direito de exigir a saída do espaço “Mini 
Festival Iupi” dos participantes que não cumpram o presente regulamento ou quaisquer outras indicações que, 
por qualquer meio, venham a ser comunicadas ou divulgadas, ou por comportamentos que ponham em risco a 
segurança e participação do outros participantes.

11. A administração do MAR Shopping Matosinhos declara existir um seguro de responsabilidade civil relativo a 
danos provocados pela utilização não culposa do equipamento que constitui a área do espaço “Mini Festival 
Iupi”.

12. O espaço “Mini Festival Iupi”, poderá ser encerrado, temporáriamente e sem aviso 
prévio, por questões de segurança, limpeza e manutenção.

13. A administração do MAR Shopping Matosinhos não se poderá responsabilizar pelo 
furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro do espaço do evento.

Para mais informações acerca do espaço “Mini Festival Iupi” poderá consultar o balcão de 
informações, piso 0 ou www.marshopping.com.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

1 a 2 de junho 
DIA DA CRIANÇA

ENTRADA GRATUITA

DIA 2 - 16H00

11h-12h
Danças do Mundo
13h-15h 
Roleta de talentos | Pinturas faciais  
Oferta de balões
15h-16h 
Danças do mundo
17h-21h 
Tiaras de flores | Roleta de talentos

1 JUNHO 2 JUNHO
11h-12h 
AcroYoga
13h-15h 
Roleta de talentos
Pinturas faciais | Oferta de balões
16h 
Super Kika & a Banda Universal
- Concerto e Meet&Greet
18h-21h 
Tiaras de flores | Roleta de talentos


