
REGULAMENTO

1- Da Participação

1.1 Poderão participar do sorteio qualquer pessoa física residente no Estado do Rio de Janeiro que, 
durante o período da promoção em questão efetuar a compra em uma das lojas inscritas que, fazem
parte da rede de SHOPPINGS PROMOINFO. A lista dos Shoppings participantes do concurso está 
no item 1.4 deste regulamento.

1.2 A  promoção será válida de 23 de outubro de 2017 à 22 de dezembro de 2017.

1.3 Ao efetuar uma compra junto à qualquer lojista participante, o concorrente irá adquirir uma senha 
a qual deverá ser cadastrada juntamente com seus dados pessoais no site www.promoinfo.com.br, 
sendo certo que cada pessoa só poderá se registrar uma única vez.

1.4 Os shoppings da REDE PROMOINFO que participarão do presente concurso são: Promoinfo 
Centro, Promoinfo Barra, Promoinfo Tijuca e Promix Norte.

2- Da Premiação e Sorteio

2.1 O sorteio será realizado no dia 23/12/2017, às 16h no estacionamento do shopping Promix Norte, 
localizado na Avenida dom Helder Câmara, 5.027, Cachambi, Rio de Janeiro-RJ.

2.2 Os contemplados serão selecionados por meio eletrônico e a seleção será realizada presencialmente 
no local e horário acima, sendo os sorteados selecionados dentre os cadastros realizados mediante as 
senhas fornecidas no momento da compra e efetivamente cadastradas no site  www.promoinfo.com.br.

2.3 Os contemplados terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data do sorteio para efetuar a 
retirada do prêmio na administração do Shopping Promix Norte no horário de funcionamento do mesmo.

2.4 Os sorteados serão contemplados com um brinquedo eletrônico do tipo hoverboard. 

2.5 Serão sorteados 10 (dez) vencedores onde cada um será contemplado com uma unidade de um 
brinquedo eletrônico do tipo hoverboard. 

3 - Das Normas Gerais de participação

3.1 É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, conforme disposto no artigo 15, parágrafo 5º 
do Decreto 70.951/72.

3.2 Não poderão participar da promoção funcionários da ALPESI-RJ Associação dos Locadores e 
Proprietários de Espaços em Shoppings de Informática do Rio de Janeiro ou de empresas diretamente 
envolvidas com essa campanha (lojistas), bem como seus parentes de até 2º grau. A infração do aqui 
disposto sujeitará o infrator às medidas cabíveis, inclusive judiciais.

3.3 Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, 
podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.

3.4 O prêmio não poderá ser retirado por terceiros. Caso o contemplado seja menor de idade deverá 
estar acompanhado de seu representante legal.

4 - Das Normas de participação para lojistas

4.1 Para ser um dos lojistas participantes o mesmo deverá ter um mínimo de 20 (vinte) produtos 
cadastrados no site www.promoinfo.com.br durante todo o período do concurso.

4.2 Não poderão participar do concurso em questão lojistas que tenham qualquer tipo de pendência 
ou envolvidos em qualquer litígio judicial com a administração dos shoppings, seja por meio de si, 
de seus sócios, fiadores ou parentes até o 2º grau, a critério da Promotora.

4.3 Caso, durante o período do concurso algum lojista passe a se enquadrar em um dos casos do item 
anterior, este deixará de participar do concurso, mantendo-se entretanto válidas as senhas já distribuídas.

5 - Das disposições finais

5.1 Os contemplados concordam, desde já, com a utilização de seus nomes, imagem e voz para 
divulgação da promoção, sem que isso represente qualquer ônus para a empresa promotora.

5.2 Fica eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro como competente 
para dirimir eventuais dúvidas referentes ao Regulamento da presente promoção.

SENHA fornecida pelo lojista:


