
 

 

 

REGULAMENTO 

O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a Ação denominada "Gastro Nações". 
Realizada pelo Shopping Nações Limeira, com endereço com sede na Rodovia Deputado Laércio 
Corte, 4500 - Jardim Residencial Graminha III - Limeira/SP, inscrita no CNPJ nº 28.108.024/0001-
88 . O "Gastro Nações" tem a finalidade de recreação e interação. 
 
 
PERÍODOS E DATAS 
 
Período da ação:    de 02 de maio de 2019 a 19 de dezembro de 2019 
Período de participação:  de acordo com a data escolhida no ato da inscrição 
Horário de início:   19h 
 
INSCRIÇÃO 
 
Para participar do "Gastro Nações" o cliente deverá ter mais de 18 anos e deverá preencher o 
cadastro através do site oficial www.shoppingnacoeslimeira.com.br/gastro ou 
presencialmente no Empório São Francisco, localizado no interior do Shopping Nações, loja P02. 
 
Serão selecionados os primeiros 40 inscritos, sendo prioritários os inscritos no Empório São 
Francisco. Os selecionados se comprometem em estar no horário combinado no dia do evento.  
 
Com intuito de proporcionar essa experiência a novos clientes, cada cliente poderá se inscrever 
em apenas uma data por mês. 
 
A participação da ação "Gastro Nações" é voluntária e gratuita, não estando condicionada à 
sorte, ao pagamento de preço ou à compra de produtos pelos participantes. 

 
USO DE IMAGEM E ÁUDIO 
O candidato ao se inscrever para a ação autoriza desde já o uso de sua imagem em todo e 
qualquer material entre imagens de vídeo, voz, fotos e documentos, para ser utilizada na 
divulgação da ação intitulada "Gastro Nações" promovida pelo Shopping Nações Limeira seja 
essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título 
gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionada em todo território nacional e 
no exterior, das seguintes formas: anúncios em revistas e jornais em geral; home page; cartazes; 
mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros); e 
internet (website, e-mail marketing, redes sociais, Facebook e canais de vídeos, You Tube etc.). 
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos 
da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 
 
A locomoção até o Shopping no dia do evento e se necessário para reuniões prévias é de 
responsabilidade exclusiva do participante, o mesmo concorda e se responsabiliza ao se 
candidatar no respectivo evento. 
 



O participante selecionado deverá apresentar um documento oficial com foto. 
 
Ao se inscrever para o "Gastro Nações", o participante desde já concorda com as regras 
estabelecidas neste documento e se compromete em realizá-las de acordo com as indicações 
do Shopping Nações. 
 
 
 
 


