
11h00 - 14h00 / 15h00 - 20h00
*Última entrada realiza-se 20 minutos antes do encerramento do espaço.

HORÁRIO

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

01. O espaço “Trendy? Sou eu.” decorre no dia 8 de março 
e está dividido em duas áreas de participação gratuita:

a. Área Kids, para crianças acima dos 2 anos;
b. Área Women & Teens, para mulheres e crianças acima 
dos 10 anos.

02. As crianças não deverão permanecer sozinhas no 
espaço “Trendy? Sou eu.”, sendo obrigatória a permanência 
de um adulto responsável junto do mesmo, até à saída da 
criança. O adulto terá obrigatoriamente que acompanhar
a criança/adolescente na atividade, no que concerne à 
participação nas atividades da área Women & Teens por 
crianças/adolescentes com idade acima dos 10 anos. 

03. No espaço “Trendy? Sou eu.” será disponibilizado:
a. Área Kids: pinturas faciais das 11h às 14h 
e das 15h às 20h. 
b. Área Women & Teens:

i. 11h – 14h: Workshops de malas de ganga recicladas 
e decoração de vasos com renda;
ii. 15h – 20h: Workshops de bijuterias com cordão 
e couro e porta chaves especiais.

04. A participação na área Kids, é limitada à lotação máxima 
de 8 (oito) crianças e permanência de 15 (quinze) minutos, 
mediante ordem de chegada.

05. A participação na área Women & Teens é limitada 
à lotação máxima de 12 (doze) pessoas e permanência 
de 20 (vinte) minutos, mediante ordem de chegada.

06. Durante a permanência no espaço “Trendy? Sou eu.” 
os participantes deverão cumprir todas as indicações dadas 
pelos monitores.

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

08. A administração do MAR Shopping Matosinhos 
reserva-se no direito de exigir a saída do espaço “Trendy? 
Sou eu.” dos participantes que não cumpram o presente 
regulamento ou quaisquer outras indicações que, por 
qualquer meio, venham a ser comunicadas ou divulgadas.

09. 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 “Trendy? Sou eu.”.

10. O espaço “Trendy? Sou eu.”, poderá ser encerrado, 
temporariamente e sem aviso prévio, por questões 
de segurança, limpeza e manutenção.

11. 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 “Trendy? Sou eu.” 
poderá consultar o balcão de informações, piso 0 
ou www.marshopping.com.

WORKSHOPS
& 

PINTURAS FACIAIS

8 DE MARÇO
MAR S HOPPING MATOSINHOS


