REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Dia das Crianças – Escola de Gênios”
Trata-se de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS denominada “Dia das
Crianças – Escola de Gênios”, operação do tipo “compre e ganhe”, sem limitação
de estoque durante o período da campanha, que é realizada pelo Fundo de
Promoção e Propaganda do Shopping Leblon, CNPJ: 09.528.776/0001-53,
Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP:022.430060, com abrangência restrira ao Estado do Rio de Janeiro, voltada aos
frequentadores do Shopping.
1 - MODALIDADE

DA PROMOÇÃO:
Ação na modalidade “compre e ganhe”, sem limitação de estoque durante o
período da campanha, voltada apenas para os clientes do shopping que
encontrarem dois personagens da Escola de Gênios escondidos nas páginas do
site do Shopping Leblon, printarem as páginas e comprovarem para o shopping.
Eles receberão um copinho de sorvete de uma bola da Bacio di Latte (com
limitação de sabores) localizada no no 1º piso do shopping.
Apesar de não ter limitação de estoque, cada participante terá direito a retirar
até 3 (três) brindes por CPF.
2 - ÁREA

DE ABRANGÊNCIA:
Rio de Janeiro
3 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:

14/10/2021 das 13h até às 19h do dia 24/10/2021
4- CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A presente promoção ocorrerá no período compreendido entre os dias
14/10/2021 das 13h até às 19h do dia 24/10/2021, sem limitação de estoque de
brinde durante o período da promoção, voltada apenas para os clientes do
shopping que encontrarem os dois personagens da Escola de Gênios escondidos
nas páginas do site do shopping Leblon www.shoppingleblon.com.br, printarem
as páginas e comprovarem para o shopping comparecendo, pessoalmente, ao
balcão de inscrição do evento, munidos de documento pessoal com foto.
Qualquer pessoa física, poderá participar desta promoção, desde que seja
validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.
Para retirar esse voucher que dará direito ao brinde, o participante deverá
comparecer, pessoalmente, ao balcão de inscrição do evento “Escola de Gênios,
que funciona todos os dias de 13h às 19h no 1º piso do shopping, e mostrar os
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prints para as promotoras, além de fornecer seu nome completo, número do RG
e CPF e apresentar um documento com foto, ocasião em que lhe será entregue
o voucher que dará direito ao brinde.
Será limitada a retirada de até 3 (três) vouchers por CPF.
5- DOS BRINDES:
Todos os participantes que cumprirem as regras deste Regulamento receberão
um voucher que dará direito a um sorvete copinho de uma bola na Loja Bacio di
Latte (com limitação de sabores: sabores do dia) localizada no 1º piso do
Shopping Leblon.
Serão distribuídos, nessa promoção, brindes ilimitados, conforme a demanda de
consumidores que se apresentarem para o cadastramento na promoção e
cumprirem as regras acima apresentadas.
Entretanto, cada participante terá direito a retirar até 3 (três) brindes por CPF.

Não será permitido que terceiros retirem o brinde em nome do participante
desta promoção, mesmo que estes representantes apresentem os documentos
originais de seu titular.
6- CRITRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão admitidos: (i) Utilizar dados de terceiros; (iii) Ficam os participantes,
cientes, desde já, que não poderão utilizar de meios escusos para participarem
desta promoção e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramento
irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de
participação previstas neste Regulamento, que é aumentar o fluxo de
consumidores no interior do shopping, situações essas que, quando identificadas,
serão consideradas, a qualquer momento, como infração aos termos do presente
Regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato
cancelamento da inscrição do participante, ainda que nem todas as suas
participações tenham se valido destes meios sem prejuízo, ainda, das medidas
cabíveis e/ou ação de regresso a ser(em) promovida(s) pela promotora em face
do infrator.
7- ENTREGA DOS PRÊMIOS:
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Os vouchers dos brindes serão entregues no balcão de inscrição do evento
“Escola de Gênios” e os brindes deverão ser retirados até o dia 24/10/2021, 21h,
na loja Bacio di Latte situada no 1º piso do Shopping Leblon.
Os brindes a serem distribuídos nessa promoção não poderão ser convertidos
em dinheiro, tampouco serem trocadas por outro brinde e/ou outro produto.
Caso na ocasião do recebimento do brinde sejam constatadas quaisquer
irregularidades que venham a constituir vício ou defeito do produto como um
todo, o participante da promoção deverá solicitar ao Shopping a troca imediata
do brinde por outro. Reclamações fundamentadas posteriores deverão ser feitas
diretamente no Concierge (2º piso), sendo que a responsabilidade do Shopping
em relação ao participante cessará com a conclusão do processo de troca.

8- DISPOSIÇÕES GERAIS:
Este regulamento estará disponível para consulta no site do Shopping.
A participação nessa promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos
os seus termos e condições e serve como declaração de que o participante não
tem qualquer impedimento para aderir a esta promoção.
Por ser uma campanha com brindes ilimitados, há dispensa legal de autorização
na SECAP/ME.
As imagens fotográficas do brinde a serem utilizadas no material de divulgação
desta promoção são meramente ilustrativas.
Uso dos dados coletados:
Quando o Participante se cadastrar para participar da Promoção, 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 promoção.
O Participante concorda que o SHOPPING poderá coletar os seus dados
cadastrais.
O SHOPPING pode utilizar as informações coletadas a qualquer momento,
inclusive depois do término da Promoção, para as seguintes finalidades:
a. Participação na presente promoção 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;
d. Oferta de produtos, serviços e material institucional;
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e. Contato com o cliente para comunicar as ações de marketing, eventos,
calendário de varejo e mix e informações das lojas do Shopping;
Os Contemplados autorizam ao SHOPPING e/ou às Lojas participantes da
PROMOÇÃO 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, compacta-lo ou editálo.
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