
REGULAMENTO AÇÃO DE PÁSCOA 2019 

– A retirada do prêmio será válida - apenas - para as primeiras pessoas que chegarem nas lojas 

participantes com o cupom no celular, onde cada uma terá direito a apenas 1 produto.  

– A quantidade de prêmios varia de loja para loja, portanto a quantidade de pessoas a retirar o 

prêmio em cada loja, é a mesma quantidade de prêmio cedida por essa loja. Ou seja, se a loja 

X cedeu 3 prêmios, as 3 primeiras pessoas que chegarem na loja que serão as ganhadoras. 

– Para validar a participação e a entrega, a pessoa que recebeu o prêmio deverá postar uma 

foto em suas redes sociais com a hashtag #meuladoboulevarddapascoa. A publicação deverá 

estar em modo público. 

– O Boulevard Shopping Bauru terá direto a repostar a publicação realizada com a hashtag em 

suas páginas nas redes sociais. 

– Os ovos estarão disponíveis no site apenas nos dias 15/04/19 e 16/04/19 e o primeiro será 

liberado às 10h do primeiro dia e o horário dos próximos serão divulgados no site do 

empreendimento. 

– O horário de lançamento da oferta poderá ser diferente do previsto, por motivos técnicos. 

– Poderão participar da promoção todas as pessoas físicas maiores de 18 anos, exceto as que 

se enquadrarem nas restrições previstas no regulamento. 

– Excluem-se da participação as pessoas jurídicas, sócios e empregados do Boulevard Shopping 

Bauru, pessoas físicas relacionadas aos empregados do Boulevard Shopping Bauru, assim como 

familiares, bem como das demais empresas envolvidas na realização deste concurso. 

– Não é possível fazer o resgate do produto em dinheiro.  

– Assim que as primeiras pessoas chegarem até a loja e retirarem seus prêmios, a promoção se 

encerrará.  

– O prêmio só será entregue se o participante tiver seguido o regulamento à risca, ter sido 

uma das primeiras pessoas a chegar na loja e ter mostrado o cupom. 

– A publicação da foto nas redes sociais deve acontecer após o resgate do prêmio.  

– O participante será desclassificado desta promoção em caso de fraude comprovada, 

participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não 

cumprimento de quaisquer das condições deste regulamento. 

– Caso haja desclassificação, em qualquer momento da promoção, o prêmio que caberia ao 

participante desclassificado será entregue ao próximo, dentro das condições válidas de 

participação. 

– Os participantes declaram estar cientes e de acordo com todos os itens aqui descritos. O 

Boulevard Shopping Bauru se reserva ao direito de alterar qualquer item deste regulamento 

sem aviso prévio. 


