
Brincadeira – Mega Roleta de Prêmios – Black Friday Mais Shopping 2021 

 

A ação intitulada “Mega Roleta de Prêmios” é um concurso recreativo promovido pelo Mais 

Shopping (Associação Largo XIII), localizado na Rua Amador Bueno 229 - Santo Amaro - São Paulo - SP 

- Brasil – CEP: 04750-005, situada nesta cidade São Paulo – SP, sendo livre participação de todos os 

residentes em território nacional, voltada aos freqüentadores do Shopping.  

Doravante denominado EVENTO está aberto a todas as pessoas físicas residentes e 

domiciliadas em todo o território nacional (exceto funcionários do Shopping, das lojas locatárias do 

Shopping, e das empresas terceirizadas que prestem serviço dentro do Shopping), denominadas 

Participante(s).  

O EVENTO tem caráter exclusivamente recreativo de acordo com o art. 3º, Inciso II, da Lei 

5.768/71 e com o art. 30 do Decreto 70.951/72.  

A participação neste EVENTO é voluntária e gratuita, não sendo necessária a aquisição de 

qualquer produto para participar do Evento, bem como, direito ou serviço, e não implica em qualquer 

ônus, de qualquer natureza, aos Participantes inscritos no EVENTO.  

O evento “Mega Roleta de Prêmios” será realizado no período de 26 a 28 de novembro de 2021, 

das 12h às 18h, no 2º piso do Mais Shopping, devendo a participação respeitar as regras constantes 

deste regulamento. 

 
1. Para se tornar apto a participar: 

 
Para participar do EVENTO, os Participantes deverão baixar o aplicativo do Mais Shopping 

disponível para dispositivos mobiles com sistema operacional iOS e Android nas lojas App Store e 

Google Play e escanear o QR Code disponível em um totem de comunicação no local da ação, no 2º 

Piso do Empreendimento. 

Com o aplicativo instalado em seu dispositivo mobile, e após ter escaneado o QR Code no totem 

de comunicação da ação, os Participantes terão acesso a um cupom que deverá ser apresentado no 

local da ação (2º piso), dando direito a participar da ação “Mega Roleta de Prêmios”, no período 

indicado no item 3. 

2. Mecânica: 
 
Ao adquirir o cupom no App do Shopping após ter escaneado o totem no local da ação, e após 

apresentação deste cupom no local da ação, o cliente terá a chance de girar a “Mega Roleta de 

Prêmios” e ganhar um dos prêmios disponíveis na ação, por tempo e quantidade limitadas. Vale 

salientar que ter o aplicativo baixado não garante que o participante conseguirá os prêmios da “Mega 

Roleta de Prêmios”, visto que é necessário escanear o QR Code no totem de comunicação e se 

apresentar ao local da brincadeira (2º piso) para garantir um dos prêmios. Os brindes têm um limite 

de estoque de 1.275 unidades. 



Ao se cadastrar nesta brincadeira, conforme a mecânica, o participante automaticamente estará 

apto a participar por uma única vez da brincadeira denominada “Mega Roleta de Prêmios”. Ou seja, 

só será permitida uma única participação por CPF nesta dinâmica.  

O prêmio indicado na roleta premiado não poderá ser substituído por qualquer outro prêmio ou 

produto oferecido pela Promotora, tampouco poderá ser convertido em desconto ou crédito ao 

participante. 

Serão oferecidos no total 1.275 prêmios para esta brincadeira distribuídos aleatoriamente 

conforme de acordo com o disposto abaixo: 

 

 

 

Uso dos dados coletados (LGPD): 

Quando o Participante se cadastrar para participar da ação “Mega Roleta de Prêmios”, 

deverá fornecer determinadas informações, algumas das quais podem ser informações 

pessoais para efeitos da lei brasileira. Se o Participante não fornecer essas informações 

não será possível participar da ação. 

O Participante concorda que a empresa promotora poderá coletar os seus dados 

cadastrais. 

 A empresa promotora poderá utilizar as informações coletadas a qualquer momento, 

inclusive depois do término da ação, para as seguintes finalidades: 

a) Participação na presente ação e verificação da regularidade dos dados cadastrais, 
permitir atribuição do prêmio/brinde a um ganhador e localização do mesmo para 
entrega do prêmio/brinde; 

b) Realização de controles para detectar e evitar fraudes; 
c) Análise demográfica; 

Nome Brinde Quantidade

Adidas Tênis 2

Americanas Tv 1

Annes Acessórios 1 pares de brinco 7

Brasil cacau Panettone 810g 2

Chilli beans Spray limpa lentes 20

Chiquinho casquinha 50

Cyclone Chaveiro ou meia 10

Espaço Laser 3 sessões de axilas ou faixa de barba 387

Fabuloso Gourmet Leite ninho com Nutella 40

Gira mania  mini espeto uva, moranga ou banana 60

Le Biscuit Air fryer 3

Le Biscuit Conjunto de panelas 2

Le Postiche Bolsa 1

Make bah Lapis de olho retratil luisance 48

O boticário Perfume Feminino Lily 2

O boticário Perfume masculino  zaad 2

Odonto company Raio x panoramico 80

Palmeiras copo da final da libertadores 6

Samsung A035 1

Sóbrancelhas Design de sobrancelhas 2

Sódie Pão de mel 60

Unhas Cariocas 1  Sessão de estetica corporal 100

Usaflex Bolsa verde 2

Via Laser 3 sessões de axilas ou Pescoço 387

Total 1275



d) Oferta de produtos, serviços e material institucional; 
e) Contato com o cliente para comunicar as ações de marketing, eventos, calendário de 

varejo e mix e informações; 

 

Os Contemplados autorizam a empresa promotora o uso de seus nomes e imagens, 

depoimentos concedidos pelo Participante, pelo prazo de um ano, na integralidade e a 

título universal e gratuito, para fins de utilização e/ou comercialização, a qualquer 

tempo, no Brasil e/ou no Exterior, sem quaisquer ônus, para internet, TV, mídia 

impressa, incluindo, mas não limitando, a outdoor, busdoor, envelopamento, material 

de ponto de venda, dentre outros, podendo ainda, reduzi-lo, compactá-lo ou editá-lo. 

Ao participar da ação, o consumidor confirma que todas as informações que forneceu 

são verdadeiras. 

 


