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São Paulo, 12 de abril de 2022             

  

REGULAMENTO CAÇA AOS OVOS 2022 

 

 

PERÍODO:  

• 14/04, 15/04, 16/04 e 17/04, das 12h às 18h. 

 

PARA PARTICIPAR: 

1. O responsável pela criança precisa baixar o aplicativo do Mais Shopping e resgatar o cupom de 

participação na data desejada. 

2. As crianças participantes deverão estar acompanhadas de um responsável durante toda a 

atividade. 

3. O responsável deverá realizar o cadastro no Balcão de Informações (Piso Térreo), fornecendo 

nome, CPF, e-mail, quantidade de crianças, nome e idade das crianças. 

4. O cadastro poderá ser realizado apenas no local indicado e durante o período da Caça aos Ovos. 

5. Após o cadastro, será entregue 01 (um) kit para que a criança inicie a brincadeira. Cada kit é 

composto por:  

 

• Mapa da Caça aos Ovos; 

• Sacolinha para receber os ovinhos; 

 

 

6. As crianças deverão realizar o percurso no Mais Shopping, nas 09 lojas participantes indicadas 

no mapa. Em cada loja, as crianças receberão chocolatese um selinho para ser colado no mapa, 

confirmando que a criança passou por cada loja participante*. 

7. Ao passar na última loja (Chocoponto), um atendente irá checar se a criança finalizou o percurso 

passando em todas as lojas participantes, e em caso positivo, o participante receberá uma 

raspadinha contendo um brinde exclusivo da loja Chocoponto. Existem duas opções de brindes: 

um ovo de chocolate de 70g ou uma cesta de chocolates da Chocoponto*. 

A participação é  limitada por até 100 crianças por dia. Para garantir a participação na ação, o 

responsável precisa vir até o shopping, apresentar o cupom correspondente à participação na 
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Caça aos Ovos no dia indicado e concluir  o cadastro pessoalmente. Apenas o o resgate do 

cupom no aplicativo do empreendimento não garante a participação da criança na brincadeira. 

LOJAS PARTICIPANTES DA CAÇA AOS OVOS 

• Gira Mania, Piso Térreo 

• Óticas Gomes, Piso Térreo 

• Sodiê, Piso Térreo 

• Okawari, Primeiro Piso  

• Aze Games, Primeiro Piso 

• Duelo Pokemon, Primeiro Piso 

• Cartão Aliança, Segundo Piso 

• Ultrafarma, Segundo Piso 

• Body laser, Segundo Piso 

• Chocoponto, Piso Térreo 

 

8. Este regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a exclusivo critério da 

Administração do Mais Shopping. Cabendo a todos os participantes tomarem conhecimento do 

regulamento em sua forma mais atual. 

 

AÇÃO GRATUITA. PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE APENAS 01 (UMA) VEZ POR CPF DURANTE TODO O 

PERÍODO DA AÇÃO (DE 14 A 17/04).  

*SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE. 

 

Regulamento disponível em www.maisshopping.com.br ou no Balcão de Informações do Mais Shopping 

(Piso Térreo). 

 

Equipe de Marketing / Mais Shopping 

 

 

 

 


