
REGULAMENTO ROLETA DA SORTE – SHOPPING PONTA NEGRA

Ação: Dia do consumidor – Roleta da Sorte

Data: 15 a 18 de março 2022

Local: Piso L1, praça de eventos.

Horário da ação: 16h às 20h.

Mecânica: A roleta da sorte funcionará de forma gratuita, para participar o cliente deverá

curtir o post referente à ação na rede social do shopping (@shoppingpontanegra no instagram

ou Shopping Ponta Negra no facebook) e apresenta-lo à promotora e após verificação, poderá

girar a roleta uma única vez.

OBSERVAÇÕES

 Serão 500 vales casquinha da McDonalds, 70 vouchers da Amanda Beauty, 35 vouchers

da loja Tok&Stok, 30 ingressos da sala tradicional do Cinépolis e 100 copos personalizados do

Shopping Ponta Negra.

 Ação voltada a consumidores e clientes do Shopping. Excluem-se da participação nesta

ação, diretores, lojistas e funcionários das lojas, quiosques e locações temporárias do Shopping

Ponta Negra bem como empresas prestadoras de serviço envolvidas diretamente nesta

campanha.

 Para participar da ação, será obedecida a ordem de chegada, organizadas em fila única.

 É necessário manter sempre a distância mínima de 1,5m de outra pessoa em toda área
do evento.

 Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences esquecidos no evento. Os

monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro volume.

 As atividades e horários mencionados acima poderão ser alterados e cancelados sem

prévio aviso.

 Os participantes deverão respeitar e seguir as orientações das promotoras.

 Ao entrar nesta área o cliente tem a ciência e concorda que sua imagem e som

captados neste evento poderão ser utilizados, independente de autorização prévia para

divulgação em diversas mídias internas ou externas – como redes sociais, televisão, internet,

cinema ou qualquer outra mídia local ou global que o Shopping Ponta Negra ou alguma de

suas empresas parceiras julgue necessário para a divulgação institucional deste evento, sem

fins comerciais.

 Este regulamento poderá ser alterado em qualquer época, de acordo com as

necessidades operacionais do Shopping Ponta Negra.


