REGULAMENTO
PROMOÇÃO “FÉRIAS COM MUITA DIVERSÃO”
Trata-se de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS denominada “FÉRIAS COM MUITA
DIVERSÃO”, operação do tipo “Junte e Troque”, que é realizada pelo ASSOCIACAO DOS
LOJISTAS DO SHOPPING CENTER PIRACICABA, localizado na AV LIMEIRA, 722, Vila
Rezende, São Paulo, SP, Telefone: 19 – 3403-3833, CNPJ/MF 55.350.458/0001-62, com
abrangência restrita à cidade de Piracicaba. 1. Prazo de execução: 17 (dezessete dias)
dias. 2. Início e Término: de 11/01/2019 a 27/01/2019 ou enquanto durarem os estoques
de brindes (1.000 unidades). 3. Dos Participantes. 3.1. Poderá participar da promoção
qualquer pessoa física residente e domiciliada em todo o território nacional que, durante
o período da promoção, adquirir quatro carimbos de qualquer uma das operações
participantes no passaporte: Sítio do Picapau Amarelo, evento localizado na praça de
eventos sul, Safari Club, evento realizado na praça de eventos Norte, Cine Araújo,
Brincar, Fair Play, Sniper, Mini Cars, Kids Park, Mundo Slime e Encontros com o Juba
(dias: 12/01, 19/01, 26/01 e 02/02). É permitido no máximo 2 (dois) carimbos por
operação no mesmo passaporte. 4. Como Participar. Primeiramente o cliente deverá
retirar o seu voucher FÉRIAS COM MUITA DIVERSÃO nas operações participantes (Item
3. Dos participantes) ou no SAC, localizado no Piso L1 ao lado da loja Avatim. 4.1. Na
compra de qualquer produto ou serviço das operações citadas a seguir, o cliente terá seu
passaporte carimbado com o selo oficial da promoção. 5. Da Desclassificação. 5.1. Não
serão admitidos: apresentação de vouchers fora do período de 11/01/2019 a 27/01/2019,
para obtenção do benefício; 5.2. cumulação desta promoção com outra em curso. 6. Da
entrega dos brindes: Ao acumular 4 (quatro) carimbos o cliente ganha um prêmio que
estará disponível para retirada no SAC. O prêmio “Jogo da Memória” é composto por 5
combinações, totalizando 10 cartas com tema Floresta Encantada e sua entrega está
sujeita a disponibilidade em estoque (1.000 unidades no total). 8. Forma de Divulgação
desta Promoção: A divulgação será feita por meio de peças no interior do Shopping e
mídia online, além da assessoria de imprensa. 09. Divulgação da Imagem dos
Participantes: Os participantes concordam desde já, com a utilização de seu nome,
imagem e som de voz para divulgação deste compre e ganhe, sem que isso traga
qualquer tipo de ônus para empresa promotora e/ou Lojas ou Empresas Participantes
pelo período de até 01 (um) ano a partir da data da entrega dos brindes.10.
Considerações Gerais. 10.1. É proibida a conversão da premiação em dinheiro. 10.2. A
responsabilidade das Lojas/Eventos Participantes em relação ao consumidor participante
cessará com a entrega dos carimbo. 10.3. Qualquer problema decorrente de qualidade
na prestação de serviços deverá ser informado ao SAC. 10.4. As dúvidas e controvérsias
originadas de reclamações dos participantes da promoção deverão ser preliminarmente,

dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas aos
órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 10.5. Fica,
desde já, eleito o foro de Piracicaba para solução de quaisquer questões referentes ao
regulamento deste junte e troque. 10.6. Em casos de emergência ou problema na
prestação do serviço, o interessado deverá entrar em contato com a Promotora
diretamente na Administração do Shopping através do fone 19 – 3403-3833. Não serão
produtos desta promoção os produtos vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72, a
saber: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados ou compras efetuadas em operações não
citadas no regulamento. 10.7. Este Regulamento estará afixado no SAC, local de retirada
do voucher FÉRIAS COM MUITA DIVERSÃO e da premiação. 10.8. A Promoção
independe de qualquer modalidade de compre e ganhe, sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida
no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71 e suas regulamentações.

