
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “CAÇA AOS OVOS Shopping Nações Limeira” 
 
 
 
 

1. Promoção 
 

1.1. Período: A ação acontecerá nos dias 31 de março e 01 de abril de 2018, sábado e domingo, com 
sessões às 14h, 15h e 16h, na Praça de Eventos do Shopping Nações Limeira. 

 
1.2. O regulamento se encontra disponível no site	www.shoppingnacoeslimeira.com.br 

 
2. Condições para participar 

 
2.1. Poderão participar da promoção crianças de 3 (três) a 12 (doze) anos, desde que acompanhadas de 
um responsável. 

 
3. Como Participar 

 
3.1. Serão disponibilizados 60 (sessenta) coelhos de chocolate por dia, no total de 120 (cento e vinte) 
coelhos de chocolate em todo o período da promoção, sendo permitida a retirada de apenas 1(um) 
coelho de chocolate por CPF + identificação da criança durante toda a promoção. 

 
3.2. É obrigatório que cada criança participante esteja acompanhada de pelo menos um responsável. 

 
3.3. Cada criança, acompanhada de seu responsável só poderá participar da Caça aos Ovos, após o 
preenchimento do cadastro no balcão de inscrições. 

 
3.4. A participação é limitada a 1(um) coelho de chocolate por CPF + identificação da criança cadastrado. 

 
3.5. A participação acontecerá através de sessões limitadas a 20 (vinte) crianças, cada. 
 
3.6. Os horários das sessões serão: 14h, 15h e 16 horas. 
  

 
4. Premiação 

 
4.1. Cada ganhador da ação “CAÇA AOS OVOS – SHOPPING NAÇÕES LIMEIRA”, participante da ação 
realizada entre os dias 31 de MARÇO e 01 de ABRIL ganhará 1 (um) Coelho de Chocolate ao Leite (Peso 
Liq. 85g), desde que apresente as 5 (CINCO) pistas na Loja Cacau Brasil como ponto final, dentro do 
horário estipulado. 

 
4.2. Em hipótese alguma os contemplados poderão solicitar o valor do prêmio em dinheiro, bem como 
não terão direito algum, sob nenhuma alegação, a pedir a troca da marca dos produtos ou qualquer outra 
alteração. 

 
4.3 Não será permitida a retirada do coelho de chocolate após o horário estipulado de cada sessão, 
entregue no momento da inscrição. 



4.4 É obrigatória a apresentação de todas as 5 (cinco) pistas na Loja Cacau Brasil determinada como 
ponto final para a retirada do Coelho de Chocolate. 

 
5. Disposições Gerais 

 
5.1. Os participantes mesmo que não contemplados, concordam antecipadamente em ceder sua 
imagem e som de voz, em filmes, vídeos, spots para rádio, fotos, cartazes, anúncios em jornais, 
revistas e internet para a divulgação do resultado da ação, sem qualquer ônus para o SHOPPING 
NAÇÕES LIMEIRA. 

 
5.2. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por comissão composta por membros 
representantes da Administração do Shopping. 

 
5.3. A “CAÇA AOS OVOS – SHOPPING NAÇÕES LIMEIRA” não está vinculada a qualquer 
modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados à 
aquisição ou uso de quaisquer bens, direitos ou serviços. 
 
5.4.  A “CAÇA AOS OVOS – SHOPPING NAÇÕES LIMEIRA”  é um evento promocional do Shopping 
Nações Limeira sem nenhum custo ao participante, sendo um evento gratuito. 


