ACESSO AO ESPAÇO – ATIVIDADE ÁLBUM DE FAMILIA

1.

O Álbum de Família consiste numa série de 10 (dez) episódios, transmitidos na SIC K, que estreou no passado dia
1 de junho de 2022 – Dia da Criança, em que cada episódio aborda uma temática diferente, de cariz educativo. São
as próprias crianças que trazem a problemática do seu dia-a-dia, que a Julieta e o Xavier tentam resolver com
histórias e canções;

2.

O UBBO vai acolher ateliers didáticos para os mais novos, relacionados com as temáticas de cada episódio. O
objetivo principal deste projeto é ajudar a resolver as problemáticas mais comuns das crianças;

3.

O Espaço destina-se à realização de ateliers, jogos e workshops, bem como, a realização de um espetáculo musical;

4.

A atividade “Álbum de Família” é destinada ao público infantil na faixa etária compreendida entre os 3 e os 12 anos
(inclusive), devidamente autorizados pelos seus representantes legais;

5.

As crianças participantes só podem permanecer no Espaço desde que estejam acompanhadas de um adulto
responsável durante toda a atividade;

6.

Os ateliers, jogos e workshops terão lugar no quarto sábado de cada mês, tendo início no dia 25 de junho de
2022 e fim a 25 de Março de 2023, no horário das 14h às 18h;

7.

As personagens principais da série – os tios Julieta e Xavier – vão apresentar um espetáculo musical a não perder.
Este evento decorrerá no dia 23 de Julho de 2022, pelas 11h;

8.

Embora não careça de inscrição prévia, o espaço não é de livre acesso, sendo a entrada efetuada por ordem
de chegada;

9.

A utilização individual do espaço está sempre sujeita à lotação momentânea do mesmo;

10. Fora do período de funcionamento e horário estabelecido, não é concedido ao público o acesso ao espaço;
11. A etiqueta respiratória deve ser cumprida por todas as pessoas;
12. O espaço é limpo e desinfetado de forma diária e periódica;
13. Nos dias com maior afluência, o promotor reserva-se no direito de gerir a fila, assim como o tempo de permanência
dos visitantes dentro do espaço, de forma a garantir o uso do mesmo por todos dentro do horário de funcionamento
e de forma ordeira;
14. A Proprietária do Centro Comercial 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 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS em vigor, que se encontra disponível para
consulta na Administração do Centro Comercial;
15. 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.

