PROMOÇÃO DIA DOS

#

apaixonados
pelo shopping

REGULAMENTO PROMOÇÃO

PROMOÇÃO VÁLIDA DE 15/05/2017 À 11/06/2017 (16H).
Para participar do sorteio os interessados devem curtir a página do Teresópolis Shopping no Facebook, publicar uma foto do casal
com a #apaixonadospeloshopping, compartilhar o post da campanha em modo público e marcar seu par. Os sorteios serão realizados
via Facebook entre os participantes, onde 03 (TRÊS) casais ganhadores receberão cada um prêmios de acordo com a sequência do
sorteio, sendo o primeiro sorteado (1º lugar),segundo sorteado (2º lugar) e terceiro sorteado (3º lugar) respectivamente.
Os casais sorteados que não cumprirem todas as etapas (publicar uma foto do casal com a #apaixonadospeloshopping, curtir a página,
compartilhar o post da campanha em modo público e marcar seu par, estarão automaticamente desclassificados do sorteio.
Os prêmios serão entregues somente mediante apresentação de documento com foto do responsável pela inscrição e seu par marcado
na publicação.
A partir do resultado do sorteio (dia 11/06), o sorteado poderá retirar os vouchers na administração do shopping até o dia 30/06/2017,
mediante a apresentação de documento de identificação com fotoO prêmio é para o casal, sendo nominal e intransferível.
Em hipótese alguma, o vencedor do sorteio poderá trocá-lo ou recebê-lo em dinheiro.
Ao participar da promoção, os casais participantes concordam automaticamente com os termos deste regulamento e também com
a utilização da sua imagem (foto casal) nas redes sociais e mídias do Teresópolis Shopping, bem como na divulgação da campanha
e seus resultados. Todas as fotos publicadas são de exclusiva e total responsabilidade do casal participante. O sorteio será realizado
de forma aleatória através do sorteiospt.com no dia 11/06/2017, às 17h. Serão 03 casais premiados (1º, 2º e 3º lugares) de acordo
com a tabela de premiação abaixo:

PREMIAÇÃO:
1º lugar:
A - 02 (duas) diárias na Suíte Master da Pousada Terê Parque com café da manhã incluso. Entrada após às 14:00 e saída até 12:00.
A reserva é de exclusiva responsabilidade do casal e deverá ser realizada até o dia 30/06/2017 diretamente com a Pousada Terê Parque
pelo telefone (21) 2642-3431. A estadia é válida para qualquer dia, exceto feriados. A não utilização até o prazo limite descrito acima
acarretará automaticamente na perda do direto à hospedagem.
B - 08 vouchers no valor de R$ 50,00 cada para utilização única e exclusiva na praça de alimentação do Teresópolis Shopping até o
dia 30/06/2017, sendo dois para cada operação (Spoleto, Bob’s, Maria Torta e K17) divididos entre o casal, também nominais e
intransferíveis.
C - 04 ingressos de cinema para utilização até o dia 30/06/2017 exclusivamente no Cineshow Teresópolis Shopping, todos nominais
e intransferíveis + 04 combos com Refrigerante 500 ml e pipoca grande (02 refrigerantes e 02 pipocas por sessão).
2º lugar:
A - 08 vouchers no valor de R$ 50,00 cada para utilização única e exclusiva na praça de alimentação do Teresópolis Shopping até
o dia 30/06/2017, sendo dois para cada operação (Spoleto, Bob’s, Maria Torta e K17) divididos entre o casal, também nominais
e intransferíveis.
B - 04 ingressos de cinema para utilização até o dia 30/06/2017 exclusivamente no Cineshow Teresópolis Shopping , todos nominais
e intransferíveis + 04 combos com Refrigerante 500 ml e pipoca grande (02 refrigerantes e 02 pipocas por sessão).
3º lugar
A - 04 ingressos de cinema para utilização até o dia 30/06/2017 exclusivamente no Cineshow Teresópolis Shopping , todos
nominais e intransferíveis + 04 combos com Refrigerante 500 ml e pipoca grande (02 refrigerantes e 02 pipocas por sessão).
Todos os prêmios têm validade até dia 30/06/2017. Caso não sejam retirados e utilizados até esta data, os mesmos perderão sua
validade, e não poderão ser utilizados nem trocados por valores em dinheiro.
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste sorteio, as partes elegem o foro da comarca de Teresópolis.

www.teresopolisshopping.com.br
/teresopolisshopping

