
ACESSO AO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO “PATRULHA PATA – OS VEÍCULOS”  
 

1. Os “Veículos” traduz-se num espaço meramente decorativo e alusivo à temática da Patrulha Pata, que 

estará disponível no Átrio do piso 0 do UBBO, no período de 1 de Junho de 2022 a 13 de Junho de 

2022, ambos inclusive, das 11h às 21h, podendo as crianças até aos 8 anos de idade, desde que 

acompanhadas por uma monitora, aceder ao seu interior, para visitar e tirar fotografias, sendo estas tiradas 

com o seu próprio equipamento e da sua exclusiva responsabilidade; 

2. Existindo dúvidas por parte da monitora sobre a idade da criança, a pessoas sua acompanhante deverá 

fazer prova da idade, de modo a poder garantir o acesso da criança menor ao interior dos “Veículos”; 

3. Nos períodos em que não se verifica a presença da monitora, o acesso aos veículos é vedado ao público; 

4. O espaço não é de livre acesso, sendo a entrada nos “Veículos” efectuada por ordem de chegada; 

5. Nos dias 10, 11 e 12 de Junho de 2022, das 17h às 20h, há sessões exclusivas de Meet&Greet, onde 

os mais novos vão poder conhecer ao vivo três das personagens da Patrulha Pata (Chase, Marshall e 

Skye). O acesso às sessões Meet&Greet não tem limite de idades nem carece de marcação prévia, 

contudo a entrada não é livre, devendo a mesma ser efectuada por ordem de chegada; 

6. Fora do horário estabelecido, não é concedido ao público o acesso aos “Veículos” ou às 

personagens; 

7. Também permanecerão em exposição no Espaço produtos oficiais e alusivos à temática da Patrulha Pata, 

não sendo os mesmos vendáveis ao público.  

8. A etiqueta respiratória deve ser cumprida por todas as pessoas; 

9. O espaço é limpo e desinfectado de forma diária e periódica, bem como os equipamentos que são 

operados manualmente pelos utilizadores e promotores; 

10. Atenta a gratuitidade do espaço e de forma a garantir a rotatividade, as crianças visitantes poderão usufruir 

de cada um dos “Veículos” até ao máximo de 3 (três) minutos;  

11. Nos períodos de maior afluência, o promotor reserva-se ao direito de alocar um elemento do staff para 

efectuar a gestão fila, assim como o tempo de utilização dos “Veículos” de forma a garantir o uso do mesmo 

por todos dentro do horário de funcionamento e de forma ordeira; 

12. A Proprietária do UBBO trata os seus dados pessoais de acordo com a Legislação aplicável, protegendo 

a sua privacidade. Para qualquer esclarecimento sobre a finalidade, tratamento, prazo de conservação, 

entre outros, consulte o REGULAMENTO DE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS em vigor, que se 

encontra disponível para consulta na Administração do Centro Comercial. 

13. O Centro Comercial UBBO poderá ter de proceder a alterações ou mesmo cancelar a realização do evento, 

por força de circunstâncias associadas à pandemia COVID-19, designadamente, se tal for necessário de 

modo a cumprir com a legislação aplicável à data da realização do evento ou por decisões governamentais, 

camarárias, ou das autoridades de saúde pública e sempre que tal se mostre necessário para preservar a 

saúde pública em geral e dos nossos visitantes em particular. 


