
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“CAÇA AOS OVOS DO SHOPPING CONQUISTA SUL” 

2019 

 

1. PROMOÇÃO 

 

1.1 “CAÇA AOS OVOS DO SHOPPING CONQUISTA SUL ” é uma brincadeira voltada ao público 

infantil. É responsável por sua realização o Condomínio Shopping Conquista Sul, com sede na 

Avenida Juraci Magalhães n° 3340, CEP: 45055-900, Vitória da Conquista  e inscrito no CNPJ sob 

o nº08.086.149/0001-47;  

1.2 A ação de caça aos ovos acontecerá no dia 20 e 21 de abril  de 2019, sábado e domingo. No 

sábado as sessões serão as 14h, 16h e 18h e no domingo às 15h e 17 h. No início de cada sessão 

terá uma contação de história e depois os promotores passarão todas as instruções para os 

participantes. 

1.3 O limite de criança por sessão será de 50 crianças. Em cada sessão de caça aos ovos serão 

disponibilizados 50 ovos. 

1.4 Serão disponibilizados no total, 250 ovos para a promoção.  

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições começarão dia 10 de Abril até preencher todas as vagas.  

2.2 É necessário preencher com todos os dados o formulário de inscrição. Caso falte algum dado, 

a inscrição será automaticamente cancelada. 

2.3 Após preenchimento do cadastro, as inscrições serão confirmadas através de ligação, feita 

pela equipe do Shopping Conquista Sul. A inscrição só será validada após a confirmação por 

telefone, sendo assim, caso o telefone cadastrado esteja incorreto, o cadastro será excluído e a 

inscrição cancelada automaticamente.  

 

3. CONDIÇÕES  PARA PARTICIPAR  

 

2.1 É obrigatório que cada criança participante esteja acompanhada de um responsável. Cada 

responsável só poderá acompanhar no máximo 2 (duas)  crianças. 

2.2 O responsável pela criança que tiver interesse em participar da promoção deverá se 

inscrever na página do facebook ou instagram do Shopping Conquista Sul antecipadamente, 

preenchendo um cadastro. Ainda havendo vaga a inscrição poderá ser feita no balcão da 

promoção localizado na praça do 1 ° piso , em frente à Renner, no dia do evento. 



2.3 Poderão participar da promoção crianças de 3 (três) a 10 (dez) anos, desde que 

acompanhadas de um responsável e que tenham feito a inscrição na página do facebook ou 

instagram do Shopping Conquista Sul, antecipadamente ou no dia da ação, se ainda houver vaga.   

2.4 Cada criança só poderá participar de uma sessão. 

2.5 A participação será gratuita 

2.6 Para participar da atividade, é obrigatório que as crianças assistam à contação de história, 

no início de cada sessão. Depois, cada participante receberá uma pulseira que será utilizada para 

identificar os participantes da ação. 

2.7 Vinte (20) minutos antes de qualquer sessão será iniciada a chamada das crianças inscritas, 

verificando a falta das crianças inscritas começará a chamar os nomes da lista de espera, 

obedecendo-se a ordem de chegada. Após este horário, não será mais permitida a participação 

de qualquer criança à atividade; 

2.8  As crianças inscritas que não se apresentarem, impreterivelmente, até 15 minutos antes da 

sessão, no local da atividade, perderão o direito à participação, dando lugar a outras crianças 

inscritas em lista de espera, a ser organizada no dia da atividade pelos monitores.  

2.9 Em nenhuma hipótese a criança deverá ser deixada sozinha durante a participação na 

atividade. Os monitores estarão presentes para orientarem em relação à brincadeira, quando 

necessário, e tão somente dentro do ambiente do evento. Não serão responsáveis pela guarda 

da criança, por acompanhá-la até banheiro ou fora do espaço do evento; 

2.10 A administração do Shopping Conquista Sul não se responsabilizará pela guarda de objetos 

pessoais ou pertences esquecidos ou perdidos pelas crianças e/ou por seus responsáveis, 

durante a participação na atividade; 

 

3. A COMPETIÇÃO  

 

3.1. Em cada sessão de caça aos ovos serão disponibilizados 50 ovos. 

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

3.3 Cada criança, acompanhada de seu responsável só poderá participar da Caça aos Ovos, após 

o preenchimento do cadastro, conforme expresso na clausula 2.2 

3.4 A criança só poderá participar de uma única sessão. O CPF do responsável poderá ser 

cadastrado até duas vezes, independente se na mesma sessão ou em sessões distintas, desde 

que seja para acompanhamento de crianças diferentes. 

3.5 A participação acontecerá através de sessões limitadas a 50 (Cinquenta) crianças, cada. 

3.6  Os horários das sessões serão:  dia 20 de abril (sábado)  às 14h, 16h e 18h e no dia 21 

(domingo) as  sessões serão  às 15h e 17 h 



3.7 Cada participante da ação “CAÇA AOS OVOS – SHOPPING CONQUISTA SUL”, ganhará 1 (um) 

ovo de Páscoa,  desde que apresente os 3 ovos fictícios encontrados pelo mall do shopping , 

dentro do horário estipulado para encontra-los. 

3.8. O tempo para encontrar os três ovos fictício será de 40 minutos. Passando desse tempo a 

criança não terá direito a resgatar o ovo, mesmo tendo encontrado os três ovos fictícios.     

3.9 É obrigatória a apresentação dos três ovos fictícios no balcão de troca para a retirada do ovo 

de chocolate. 

 

4. PREMIÇÃO  

 

4.1.  Cada participante da ação “CAÇA AOS OVOS – SHOPPING CONQUISTA SUL”  ganhará 1 (um) 

ovo de Páscoa,  desde que apresente os 3 ovos fictícios encontrados pelo mall do shopping ( piso 

terréo), 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. 

 

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 

conquista Sul.  

5.2. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por comissão composta por 

membros representantes da Administração do Shopping. 

5.3. É vedada a participação de crianças que sejam parentes de: Funcionários da Administração 

do Shopping Conquista Sul; Proprietários e funcionário das lojas do Shopping Conquista Sul.  5.4. 

A Corrida de “CAÇA AOS OVOS - SHOPPING CONQUISTA SUL” 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. 

5.5 Todos os participantes da CAÇA AOS OVOS DO SHOPPING CONQUISTA SUL, pais, 

responsáveis, crianças e acompanhantes, declaram estar cientes e concordar com todos os 

termos deste Regulamento. 

 


