Regulamento Promoção “Natal Encantado” – Rondon Plaza Shopping 2017.
Nome da Promoção: “Natal Encantado” – Rondon Plaza Shopping 2017.
Tipo de Concurso: Concurso Cultural
De 04/11/2017 a 05/01/2018, a ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING,
CNPJ: 04.499.099/0001-79, com sede à AV. LIONS INTERNACIONAL, nº 1950, Sagrada Família, na
cidade de Rondonópolis-MT, realizará a campanha “Natal Encantado” – Rondon Plaza Shopping 2017”.
1. O cliente que realizar compras no valor igual ou acima de R$ 100,00 (Cem Reais) nas lojas
participantes da promoção terá o direito a 01 (um) cupom, que deve ser preenchido e depositado na
urna que ficará exposta na praça central do shopping. A cada R$ 100,00 (Cem Reais), o cliente tem o
direito a 01 (um) cupom.
2. A premiação será destinada única e exclusivamente ao ganhador sem a possibilidade do mesmo
repassar à outra pessoa antes de receber o prêmio.
3. Nesse ano a campanha “Natal Encantado” – Rondon Plaza Shopping 2017” irá presentear os
clientes com 10 (Dez) Vale Compras no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) cada, e 01 (um)
cliente com um HB 20 Hunday 0 KM Branco no valor de R$ 43.000,00.
4. Referente aos sorteios, segue abaixo:
a) Os sorteios de 07 (sete) Vale Compras no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) serão
realizados durante a vigência da promoção, sendo estabelecido uma data pela comissão composta
por 03 (três) representantes da Associação de Lojistas do Rondon Plaza Shopping, as datas
dos sorteios serão divulgadas com antecedência na fanpage do Rondon Plaza Shopping.

Cada sorteio terá disponível 01 Vale Compra.
b) No dia 06/01/2018 serão sorteados 03 (três) Vale Compras no valor de R$ 300,00 e 01 (um)
carro HB 20 Hunday 0 KM Branco.
5. O sorteio final será realizado dia 06/01/2018 às 18h00, na praça central do shopping, com a
presença dos membros diretores da Associação de Lojistas do Rondon Plaza Shopping, lojistas
convidados, e imprensa.
6. Para validar a participação, o sorteado deve ter preenchido corretamente o cupom e estar de acordo
com os termos que incluem a divulgação da sua imagem nos canais de comunicação do Rondon Plaza
Shopping sem que haja ônus à realizadora do evento.
7. Para os ganhadores dos vale compras, os passos para a retirada do prêmio são os seguintes:

a) Após receber a ligação do membro da Associação de Lojistas avisando sobre o sorteio, o
ganhador deverá ir ao Rondon Plaza Shopping munido dos documentos pessoais (RG e/ou CPF)
para assinar o termo de recebimento. O prazo para o ganhador ir ao shopping e assinar do termo é de
30 (trinta) dias após a data do sorteio do cupom, após esse prazo o ganhador perderá o direito
ao prêmio.
b) O ganhador deverá escolher apenas 01 (uma) loja para utilizar o valor total do vale compras,
e esse valor deverá ser utilizado de uma só vez. Não ficará crédito para um compra posterior.
c) Após a assinatura do termo de recebimento, o ganhador deverá aguardar um prazo de 7
(sete) dias úteis para efetuar a compra. Esse prazo é necessário para que a Associação de Lojista
realize os tramites do pagamento do vale compras a loja escolhida pelo ganhador, e o direito a compra
seja liberado no sistema. Antes desse prazo a compra não estará liberada.
d) Após os 7 (sete) dias úteis o ganhador poderá se encaminhar a loja escolhida e apresentar
uma cópia do termo de recebimento a qual ele assinou junto a Associação de Lojistas e efetuar
sua compra no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
e) Se houver algum empecilho a compra junto a loja após o prazo de 7 (sete) dias úteis da
assinatura o ganhador deverá entrar em contato com o setor de marketing do Rondon Plaza
Shopping para sanar os problemas existentes e liberar a compra.
8. Todos os cupons que participarem dos sorteios dos vale compras voltarão para a urna para
concorrer ao próximo, e também ao sorteio final do carro.
9. Fica vedada a participação de toda e qualquer pessoa que tenha vínculo empregatício com o
Rondon Plaza Shopping, com a Associação de Lojistas e com as Lojas pertencentes ao
Shopping, assim como parentes de primeiro grau dos citados nesse item (8) na promoção.
10. Serão automaticamente desclassificados desta Promoção os participantes que tentarem
desrespeitar qualquer um dos itens deste regulamento, ou ainda, utilizarem de quaisquer meios
ilícitos para obter benefício próprio ou para terceiro.
11. As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida que possa surgir serão julgadas
por uma comissão composta por 03 (três) representantes da Associação de Lojistas do Rondon
Plaza Shopping, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. Participar desta Promoção implica na
aceitação sem reservas deste regulamento.
12. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Rondonópolis para solução de quaisquer questões
referentes ao regulamento da presente promoção.
13. Promoção válida para qualquer pessoa residente e domiciliada no Brasil que queira participar desta,
mas os prêmios deverão ser retirados in loco, ou seja, tanto os ganhadores dos vale compras, como

o ganhador do carro deverá retirar os prêmios pessoalmente ou com representante legal (documento
registrado em cartório) junto a Associação de Lojistas do Rondon Plaza Shopping.
14. O valor dos prêmios não será revertido em dinheiro, ou seja, o ganhador não receberá dinheiro
(em espécie) e sim o prêmio referente ao sorteio que o cupom dele participou.
15. Esta Promoção é exclusivamente recreativa, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos
participantes, nem vinculação destes à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido
pela ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING, CNPJ: 04.499.099/0001-79, conforme
artigo art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71 e art. 30 do Decreto- Lei nº 70.951/72.

