
REGULAMENTO – AÇÃO AGARRE SEU PRESENTE 

 1. Promoção válida na cidade Praia Grande - SP, no período de 07/06/2017 a 12/06/2017, 
realizada pela Associação dos Lojistas do Litoral Plaza Shopping (mandatária), com sede na Av. 
Ayrton Senna da Silva, 1511 – Praia Grande /SP, inscrita no CNPJ nº 03820295.0001-30 

 2. Poderão participar da ação “Agarre seu presente” casais de namorados, formados por 
maiores de 18 (dezoito) anos residentes e domiciliada no território nacional,  de acordo com as 
normas deste regulamento, entre o período de 07/06/2017 até  12/06/2017, de acordo com os 
horários estabelecidos e respeitando a limitação de 20 (vinte) casais participantes por sessão.  

3. Cada casal deverá ter um participante entre 1,55m e 1,90m de altura e 100Kg para estar 
apto a ser suspenso a altura de 5m e participar da brincadeira. Após obrigatoriamente passar 
por medida e pesagem no local do evento e comprovadamente estar apto, o casal participante 
deverá preencher o cadastro com seus dados pessoais (nome, CPF, telefone, cidade, estado, 
CEP e e-mail) e, em seguida receberá uma senha para participar da sessão atual. 

4) A distribuição das senhas acontecerá somente nos horários determinados para as sessões: 
14h, 16h, 18h e 20h. 

5) A participação do público é sujeita a limitação de 20 (vinte) casais por sessão e controlada 
através da distribuição de senhas. 

6) Assim que um dos participantes for içado, seu par o conduzirá através de um controle na 
direção dos prêmios expostos e assim que o participante descer deverá pegar imediatamente 
uma das sacolas e só então descobrir qual o prêmio do casal. 

7) A participação do público é gratuita. Durante o período da ação, estão previstas a 
participação de aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta)casais. 

8) Os brindes ganhos durante a participação não podem ser trocados por dinheiro ou outros 
brindes. 

9) O casal participante só poderá ganhar um brinde e participar uma única vez durante todo o 
período da ação. 

10) Serão distribuídos no total da ação, 480 brindes: 

24 (vinte e quatro) cartões de vale-presentes no valor de R$ 60,00 a serem utilizados no Litoral 
Plaza Shopping até 180 dias após a liberação dos créditos. 

156 (duzentos) kits massageador  

200 (duzentos) headphones 

100 (cem) kits  de 2 copos personalizados com canudo 

10.1 O Litoral Plaza Shopping não se responsabiliza pela não utilização do valor disponível para 
compras através do vale-presente dentro do prazo vigente, sendo de inteira responsabilidade 



do contemplado o eventual bloqueio do valor oferecido como premiação, caso o vale-presente 
não seja utilizado dentro do período vigente informado na embalagem do cartão.  


