REGULAMENTO PROMOÇÃO
“DRIVE ASSOMBRADO SHOPPING ITAGUARI”.
1. A promoção “DRIVE ASSOMBRADO SHOPPING ITAGUARI”, doravante designada
“PROMOÇÃO”, é promovida pelo CONDOMÍNIO ITAGUARI SHOPPING CENTER,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.066.422/0001-95, com sede na Avenida Dois de
Julho n° 96, Santo Antônio De Jesus/BA, CEP: 44440-900, doravante designada
“PROMOTORA”, e será realizada no Shopping Itaguari, na cidade de Santo Antônio
De Jesus/BA, em conformidade com a legislação vigente, e não implica em
qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operação semelhante e não
envolve álea, não estando, dessa forma, sujeita à autorização prévia, consoante
estabelecido na Lei 5.768/71.
2. O Drive Assombrado Shopping Itaguari será realizado no Deck Park do Shopping,
com o acesso pela avenida Luís Argolo, após o Supermercado Mercadão, no dia
28/10 (quinta-feira) entre 18h e 19:15h. EVENTO GRATUITO!
3. O Drive Assombrado Shopping Itaguari consistirá no percurso de entrada e saída
no Deck Park, ao longo do qual aparecerão “assombrações” e na final distribuição
de doces.
4. INSTRUÇÕES:
- Evite filas, chegue com antecedência ao Evento.
- Nossos funcionários, devidamente protegidos com equipamentos de segurança,
orientarão ao público no que for necessário.
- A entrada será por ordem de chegada.
- Não será permitida a entrada de motocicletas no percurso.
- Cada entrada é válida para 01 carro com até 04 pessoas, sendo obrigatória a
utilização de máscaras durante todo o percurso.
- Não será permitida a saída dos ocupantes dos respectivos veículos.
- É proibido buzinas durante todo o Evento.
5. O EVENTO, e seu regulamento, poderão ser alterados, suspensos e/ou cancelados,
pela PROMOTORA, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a
comprometer o regular andamento do EVENTO, mediante prévio aviso publicado no
interior
do
ITAGUARI
SHOPPING
CENTER
e
no
site
https://www.facebook.com/itaguarishopping/
6. Este regulamento estará disponível na Administração do ITAGUARI SHOPPING
CENTER,
localizada
no
3º
piso
do
Shopping
e
no
site
https://www.facebook.com/itaguarishopping/.
7. Fica, desde já, eleito o foro de Santo Antônio de Jesus/BA, para solução de quaisquer
questões referentes ao regulamento da PROMOÇÃO.
8. A PROMOÇÃO está em conformidade com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/1971,
regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/1972 e Portaria nº. 41/2008).

