REGULAMENTO
O Park Fashion Kids é uma ação promocional organizada pelo Shopping Park Sul em parceria
com a agência de modelos House Models. De 09/05 a 27/05, os clientes que comprarem um
look completo* em uma das lojas participantes** poderão inscrever 1 (uma) criança para
participar do desfile, que acontecerá no dia 30/05, às 19h no corredor do Acesso A, em frente
à loja Toulon.
Cada loja participante terá o limite de 15 (quinze) inscrições a serem preenchidas. Ao se
inscrever, o responsável compromete-se a: A) Trazer a crianças para o ensaio geral, a realizarse na terça-feira, dia 28/05, às 19h30 no corredor do Acesso A, em frente à Toulon. B) Vestir a
criança com o look adquirido na loja, de forma que nenhuma peça de roupa seja de outra
marca que não da loja em que foi comprado o look. C) Trazer a criança devidamente produzida
(vestida com o look adquirido) para o desfile que se iniciará às 19h do dia 30/05, no corredor
do Acesso A, em frente à loja Toulon.
Não há limites impostos de idade mínima ou máxima para a participação, desde que a criança
vista um look infantil adquirido em uma das lojas participantes.
*Entende-se por “look completo” conjunto de peças de roupa como, por exemplo, calça+
camisa, macacão+blusa, vestido, camiseta+saia e afins, além de acessórios como arcos, lenços,
óculos escuros, bonés, etc... Serão considerados looks peças de pijama adquiridas na loja
participante Puket. Não é necessário adquirir nas lojas peças íntimas, acessórios e calçados,
mas os clientes que optarem por também comprar calçados e acessórios em uma das lojas
participantes poderá incluí-los no look.
A produção do desfile se reserva ao direito de sugerir às crianças que não adquiriram o calçado
em uma das lojas participantes, modelos de calçados que combinem com a roupa com a qual a
criança desfilará. Serão disponibilizados como empréstimo modelos de calçados infantis das
lojas Clube Melissa e Di Santinni. Os calçados emprestados, com os quais as crianças vão
desfilar, deverão ser devolvidos logo após o desfile.
**Estão inscritas como lojas participantes as seguintes lojas do Shopping Park Sul: FRM, Lápis
de Cor, Querubim, Puket, Toulon e Yellow.

