ADITIVO DO REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA AÇÃO DE DIA DOS PAIS
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DA AÇÃO

1. EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1. Empresa Mandatária:
Razão Social: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO BURITI SHOPPING
Endereço: AV. RIO VERDE, S/N, QD. 102, LT. 000A. Bairro: VILA SÃO TOMAZ
Município: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO CEP:74915-515
CNPJ/MF nº: 01.599.199/0001-89
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Vale-Brinde

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional, mediante retirada do brinde no SAC do Buriti Shopping.

4. PERÍODO DA PROMOÇÃO:
05/08/2020 a 08/08/2020

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
05/08/2020 a 08/08/2020

6. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Início: 05/08/2020
Término: 08/08/2020

Dos Participantes: Poderá participar da promoção, qualquer cliente, pessoa física residente e
domiciliada em todo o território nacional, mediante retirada, com a apresentação de documento de
identidade original com foto e CPF no período 05/08/2020 a 08/08/2020.
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Como Participar: Todos que postarem um vídeo divertido com o pai (no estilo TikTok ou Reels por
exemplo) no Instagram e marcarem o Instagram do Buriti Shopping (@buritishopping), durante o
período da promoção, irão ganhar um brinde, sendo possível retirar apenas um brinde por CPF. O
perfil do Instagram do participante deve ser aberto.
Serão adquiridos inicialmente 200 brindes, com entrega IMEDIATA aos participantes. Em caso de
esgotamento de brindes, o shopping se restringe no direito de estender o prazo de entrega dos
mesmos em 30 dias corridos. Para a entrega do brinde, o shopping entrará em contato com o
participante da ação via Instagram, a fim de orientá-lo a retirar o brinde no SAC do Buriti Shopping,
portando um documento com foto.

7. BRINDE:
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 05/08/2020 a 08/08/2020
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 200 KITS (CADA KIT CONTÉM 1
POPSOCKET + 1 CLIP DE LED PARA CELULAR)
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS: 400 ITENS (2 POR KIT).

Quantidade
200
200

Descrição
Clip de led para celular
Popsocket

Valor R$
10,00
1,99

Valor Total R$
2.000,00
398,00

8. VALOR TOTAL DE BRINDES
Quantidade de kits
200

Quantidade de itens
400

Valor Total R$
2.398,00

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (a) Vídeos postados fora do período da ação (05/08/2020 a 08/08/2020); (b)
Vídeos que não tenham sido realizados junto com o pai (Pai e Filho); (c) Perfil fechado do Instagram.

10. ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os kits com os brindes da ação serão entregues pelo SAC do Buriti Shopping, durante o horário de
funcionamento do empreendimento, todos os dias das 12h às 20h.
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O prazo de retirada dos brindes é de 60 (sessenta) dias corridos ou mais, conforte contingência da
COVID-19, a partir da data em que foi feito o contato com o participante da ação.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão direcionadas ao SAC do
Buriti Shopping, podendo ser realizadas presencialmente ou através do telefone (62) 3097-9572. Este
Regulamento estará disponível para consulta de todos os interessados no SAC e no site do Shopping.
Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado o site do shopping ou através do telefone
(62) 3097-9572. A ação fica limitada por seu prazo de duração.

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional,
mediante retirada do brinde no shopping; Os brindes serão entregues em até 30 dias da data em que
o shopping contatar o participante; A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até
um ano após a apuração da promoção comercial; As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações
dos participantes serão direcionadas ao SAC do Buriti Shopping, podendo ser realizadas
presencialmente ou através do telefone (62) 3097-9572.

Associação dos lojistas do Buriti Shopping
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