
Regulamento – Natal na Vila do Chaves 

 O natal na Vila do Chaves Chegou! 

E para que todos nós possamos aproveitar este momento, é importante seguirmos algumas 

regras básicas que vão garantir a melhor experiência possível: 

1- O uso de máscaras segue obrigatório em todas as dependências do Shopping, inclusive 

para crianças acima de 3 anos. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família; 

2-  Celebre com a sua família a amigos, mas procure manter a distância mínima de 1,5m das 

outras pessoas; 

3-  Não é permitida a entrada de Pets na decoração. Somente no colo;  

4-  Não é permitido consumo de alimentos e bebidas dentro do espaço;  

5-  Algumas atrações da decoração natalina são interativas e todas elas serão higienizadas 

constantemente conforme os protocolos sanitários vigentes. Os demais itens da 

decoração são contemplativos e pedimos a sua consideração e apoio para que não sejam 

tocados;  

6-  Tire quantas fotos quiser, faça vídeos, tiktoks, boomerangs, reels e guarde para sempre as 

suas memórias. Entretanto, lembre-se que a decoração de natal é, acima de tudo, um 

espaço democrático. Evite ficar parado(a) em um mesmo lugar por muito tempo. Desta 

forma, todo mundo vai poder curtir! A decoração de natal fica até o dia 04 de Janeiro de 

2022. Será um imenso prazer receber você e a sua família mais vezes!  

7- Duas atrações dependem da sua entrada em uma fila virtual através do seu celular: 

Xícaras da Dona Florinda e Túnel Vertigo. Para entrar na fila virtual e garantir o seu 

momento de brincar, basta se dirigir até a atração escolhida e ativar o QR code ou link 

correspondente e seguir o passo a passo. Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida, 

procure a promotora ou promotor responsável no local. Importante: consulte 

previamente o regulamento de cada uma destas atrações antes de entrar na fila virtual. 

Algumas atrações possuem restrições;  

Aproveite e divirta-se! 


