
                                                                                                         
 

 
 

REGULAMENTO 
 
O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a Ação denominada "Noite no Nações - 
Edição Pais". 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 
. O "Noite no Nações - Edição Páscoa" tem a finalidade de recreação e interação pela data alusiva 
ao Dia dos Pais.  
 
PERÍODOS E DATAS 
Período de participação:  Das 20h do dia 11/07/19 até às 22h do dia 25/07/19. 
Resultado dos selecionados: Até 26/07/19. Comunicado nas redes sociais do Shopping. 
Data do evento:   01 de agosto de 2019. 
Inicio das atividades:  às 19h. 
Término das atividades: até às 23h30. 
 
INSCRIÇÃO 
Para participar do evento "Noite no Nações - Edição Pais" o cliente deverá preencher cadastro, 
enviar uma foto e responder à pergunta “O que o Shopping Nações tem de especial em sua 
história com seu filho?” através do site oficial da promoção 
www.shoppingnacoeslimeira.com.br/noite  
 
Serão selecionados no máximo 24 responsáveis, totalizando aproximadamente 48 pessoas. Os 
selecionados se comprometem em estar no horário combinado no dia do evento.  
 
Com intuito de proporcionar essa experiência a novos clientes, não serão validas inscrições de 
participantes da edição anterior. 
 
Os pais deverão participar durante toda as atividades com as crianças. O responsável pode 
participar com até dois filhos, desde que ambos estejam inscritos. Idade da criança: De 6 a 12 
anos. Idade do responsável: acima dos 18 anos. 
 
A participação da ação "Noite no Nações - Edição Pais" é voluntária e gratuita, não estando 
condicionado o resultado do mesmo, em hipótese alguma, à sorte, ao pagamento de preço ou 
à compra de produtos pelos participantes, sendo, portanto, de caráter exclusivamente cultural, 
conforme o disposto no artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 
 
 
FORMA DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS 
A administração do shopping será responsável pela escolha da foto e resposta mais criativa, 
sendo este o critério único de seleção. 
 
 
USO DE IMAGEM E ÁUDIO 
O candidato ao se inscrever para a ação autoriza desde já o uso de sua imagem bem como do 
seu filho (a) em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, voz, fotos e documentos, para 
ser utilizada na divulgação da ação intitulada "Noite no Nações - Edição Páscoa" 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 bem como do seu 
respectivo filho(a).  
 
Ao se candidatar para a ação "Noite no Nações - Edição Pais", o participante desde já concorda 
com as indicações e cronograma estabelecidas neste documento e se compromete em realizá-
las de acordo com as indicações do Shopping Nações. 


