REGULAMENTO CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA

O Shopping Praça Nova promove o concurso “CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA”.
Capítulo I Art. 1º - A caça ao cupom premiado destina-se a candidatos a partir 2 anos (acompanhados de
pais ou responsáveis) até 12 anos e limita-se a 50 vagas que serão divididas em duas turmas de
25 participantes.
Parágrafo primeiro: A caçada aos ovos será realizada no dia 20 de abril de 2019 (sábado) às 16h
e às 18h, no Shopping Praça Nova (BR 287, Km 245 – Santa Maria/RS).
Art. 2º - Os participantes deverão se apresentar na loja Tridoo, com antecedência mínima de 30
minutos.
Parágrafo segundo: A primeira turma será realizada às 16h do dia 20 de abril de 2019. A segunda
turma será às 18h do dia 20 de abril de 2019.
Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES:
Art. 4º - As Inscrições estarão abertas de 15 de abril de 2019 e deverão ser efetuadas direto na
loja Tridoo (LUC 1156/1167) do Shopping Praça Nova.
Art. 5º - As inscrições serão gratuitas e encerrarão impreterivelmente até às 15h50min do dia
20 de abril de 2019 no local acima indicado ou quando se encerrar as vagas, o que ocorrer
primeiro.
Art. 6º - Na ficha de inscrição os participantes deverão informar nome completo, idade da
criança, nome do responsável e telefone.
Art. 7º - Na hora da inscrição o participante será informado do horário da turma que participará.
Capítulo III - DA PREMIAÇÃO:
Art. 7º - Haverão brindes das lojas Cacau Show, Prawer e Tridoo para os participantes que
estiverem inscritos.
Paragrafo único: cada participante poderá ganhar somente por um brinde. Caso seja encontrado
mais de um brinde pelo participante o restante será anulado.
Capítulo IV – A CAÇADA AOS OVOS
Art. 8º - Cada turma irá procurar dicas espalhadas pelo shopping de onde estão os ovos
acompanhados por um promotor.
Capítulo VI - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 10º - A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a
apuração do concurso em redes sociais;
Art. 11º - As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes, tais como casos
omissos serão resolvidos pelo Shopping Praça Nova.

