
REGULAMENTO 

Game Natal de Cinema Brasília Shopping 

1. PERÍODO E ÁREA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO 

1.1. A ação terá início em 04 de Novembro de 2020 e término em 13 de Dezembro de 
2020, e será realizada exclusivamente no perímetro interno e durante o horário de 
funcionamento do Brasília Shopping. 

1.2. Horário de funcionamento do shopping: segunda a sábado, de 10h00 às 22h00 e 
domingos e feriados, de 13h00 às 19h00. 

2. AÇÃO/DINÂMICA 

2.1. Trata-se de uma atividade interativa a ser realizada exclusivamente no perímetro 
interno e durante o horário de funcionamento do Brasília Shopping. 

2.2. A participação nesta atividade interativa é voluntária e gratuita. 

2.3. Toda a dinâmica da ação é realizada através do aparelho celular do participante, dentro 
da plataforma Progressive Web App (PWA) com o nome “Natal de Cinema Brasília 
Shopping”, desenvolvida para esta ação. É de exclusiva responsabilidade do participante 
possuir dados de internet e aparelho de celular em bom funcionamento para a participação 
e realização das atividades a serem propostas. 

2.4. Após realização de cadastro na plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de 
Cinema Brasília Shopping”, o participante deverá cumprir todos os desafios apresentados 
durante a dinâmica, dentro do Brasília Shopping e, após conclusão das etapas, terá direito 
a 1 (um) ingresso para 1 (uma) sessão de cinema especial no Cine Drive-in. 

2.5. O interessado poderá participar quantas vezes quiser, desde que realize o cadastro 
inicial e cumpra as tarefas propostas pela plataforma todas as vezes em que participar. 

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá realizar cadastro na plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de Cinema 
Brasília Shopping” qualquer pessoa física, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 
residente e domiciliada em território nacional ou não. Menores de 18 (dezoito) anos podem 
participar da dinâmica da ação junto a seus responsáveis legais, desde que estes realizem 
o cadastro na plataforma. 

3.2. Para que o participante tenha acesso ao game de Natal e ao desafio proposto é 
necessário se cadastrar na plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de Cinema 
Brasília Shopping”, neste sentido, o participante concorda com os termos e condições de 
participação presentes neste regulamento e no aplicativo. 

3.3. No momento do cadastro na plataforma, o participante precisará fornecer seu nome, e-
mail, telefone e CPF. Os dados fornecidos no cadastro são de inteira responsabilidade do 



participante, sendo o Brasília Shopping eximido de qualquer responsabilidade no caso de 
serem cadastradas informações equivocadas e/ou inverídicas e/ou de terceiros. 

3.4. Todas as inscrições serão realizadas através da plataforma Progressive Web App 
(PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping”, sendo uma atividade interativa para o 
participante ter a oportunidade de ver um espetáculo com o Papai Noel e assistir a filmes 
clássicos de Natal no Cine Drive-in. 

3.5. Para a participação na atividade proposta neste regulamento não é necessário 
realizar compra de produtos ou contratar serviços ou pagar quaisquer taxas de 
adesão, inscrição ou participação, sendo inteiramente gratuita a participação na 
ação. 

3.6. Se, por qualquer motivo, o participante tiver dificuldade de acesso à plataforma ou não 
conseguir finalizar todas as tarefas propostas pelo aplicativo ou, ainda, não quiser participar 
da ação no shopping, mas tiver interesse em assistir a um dos filmes, o participante poderá 
entrar em contato com o departamento de marketing do Brasília Shopping, através do 
endereço eletrônico marketing@brasiliashopping.com.br para que se tente encontrar uma 
alternativa a fim de se efetivar a participação na ação. 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

3.7. Não serão aceitas participações por qualquer outro meio que não seja através da 
plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping” e igualmente 
não serão aceitas participações que não cumpram todas as tarefas propostas dentro do 
aplicativo. 

3.8. É vedada a utilização de softwares e/ou sistemas e quaisquer outras ferramentas 
virtuais que permitam a participação neste evento de forma irregular e/ou desleal, se 
constatada qualquer conduta desonesta pelo participante, este será automaticamente 
desclassificado, não tendo direito ao recebimento do ingresso. 

3.9. Não será permitida a participação fora do perímetro interno do Brasília Shopping e fora 
do horário de funcionamento do empreendimento. 

3.10. Não será permitida a troca de ingresso (data e/ou filme escolhido), caso a escolha 
do cliente já tenha sido realizada na plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de 
Cinema Brasília Shopping”. Neste caso, o interessado poderá optar por realizar nova 
participação na ação interativa no Brasília Shopping. 

3.11. Não haverá impressão ou emissão de 2ª via do ingresso, o participante que finalizar 
as atividades propostas na plataforma, receberá 1 (um) QRCODE que ficará salvo na conta 
do participante contemplado. 

3.12. Não terão validade inscrições realizadas em nome de menores de 18 (dezoito) anos. 

3.13. Serão desclassificados os participantes em caso de ser constatada qualquer 
contradição e/ou divergência nos dados informados no momento do cadastro na plataforma 
Progressive Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping”. 

3.14. É permitida a participação de empregados do Brasília Shopping, lojistas e 
empregados de lojas e quiosques, funcionários das empresas de assessoria de imprensa, 
agência digital, agência de publicidade do empreendimento e do escritório jurídico que 
assessora o Brasília Shopping. 
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3.15. Os participantes serão excluídos automaticamente do evento em caso de indícios de 
fraude ou fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica 
ou documental. 

3.16. Serão desclassificados todos os participantes que não cumprirem as demais regras de 
participação desta ação. 

4. INGRESSO PARA SESSÃO DE CINEMA NO CINE DRIVE-IN 

4.1. Após cadastro na plataforma Progressive Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília 
Shopping” e cumprimento de todas as atividades propostas no game de Natal, o 
participante terá direito a 1 (um) ingresso para 1 (uma) sessão de cinema especial no Cine 
Drive-in, de forma gratuita e sem ônus, dentro das opções de data apresentadas na 
plataforma. 

4.2. A entrega do ingresso é realizada também pela própria plataforma, o participante que 
finalizar as tarefas receberá um QRCODE em sua conta no app, não é necessário retirar 
ingresso em nenhum local. 

4.3. NÃO será possível trocar a sessão escolhida pelo participante. Uma vez selecionada a 
data, o QRCODE ficará disponível para a respectiva sessão, neste sentido, caso o 
participante queira ir em um outro dia, será possível realizar nova participação no evento no 
Brasília Shopping para ter direito a outro ingresso. 

4.4. A sessão de cinema especial no Cine Drive-in é inteiramente GRATUITA, sendo 
permitida a entrada de 1 (um) veículo com até 4 (quatro) pessoas. 

4.4.1. Não haverá limite de participação nesta ação interativa. O sistema Progressive 
Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping” permitirá a participação do cliente já 
cadastrado quantas vezes desejar, sendo necessário apenas que o participante aguarde o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para uma nova participação, a ser liberada 
automaticamente pelo sistema da plataforma. 

4.5. As participações subsequentes eliminam a necessidade de um novo cadastro e 
seguem as mesmas regras deste regulamento. 

4.6. Havendo cumprimento de todas as etapas da ação através da plataforma, em um outro 
dia, o participante terá direito a 1 (um) novo ingresso, durante o período desta campanha, 
devendo escolher uma opção de data dentro das que forem apresentadas na plataforma. 

5. PROGRAMAÇÃO DE FILMES 

5.1. Datas das sessões de cinema no Cine Drive-in: 

21/11/2020 – ESQUECERAM DE MIM 

22/11/2020 – OPERAÇÃO PRESENTE 

28/11/2020 – OS FANTASMAS DE SCROOGE 

29/11/2020 – ESQUECERAM DE MIM 2 - PERDIDO EM NY 

05/12/2020 – MEU PAPAI É NOEL 3 



06/12/2020 – ESQUECERAM DE MIM  

12/12/2020 – ESQUECERAM DE MIM 2 - PERDIDO EM NY 

13/12/2020 – EXPRESSO POLAR 

5.2. Todas as sessões terão início às 18h30, caberá ao participante verificar a 
classificação indicativa dos filmes. 

5.3. A programação poderá ser alterada pelos organizadores a qualquer momento, 
mediante divulgação prévia no site do Brasília Shopping. 

6. REGRAS DO ESPAÇO CINE DRIVE-IN 

6.1. Por ordem da OMS - Organização Mundial da Saúde, é obrigatório o uso de máscara 
para transitar nos espaços comuns do Cine Drive-in, como lanchonete e banheiros. 

6.1.1. Caberá igualmente ao participante observar e respeitar as regras de funcionamento 
do Cine Drive-in, informadas nesta página: https://cinedrivein.com/como-funciona/. 

6.2. O ingresso para a sessão de cinema deve ser apresentado na entrada do Cine Drive-in, 
na data e hora descritas no ingresso do cliente cadastrado. A checagem do ingresso será 
realizada no momento da entrada do automóvel no cinema e a validação exclui a 
possibilidade de reutilização do ingresso em outras sessões. 

6.3. Não será permitida: entrada de bebidas alcoólicas, execução de música ao vivo ou 
mecânica, venda de alimentos, realização de ações fora da programação do evento, bem 
como circulação entre os carros que não seja para fins de compra de alimentos na 
lanchonete do próprio Cine Drive-in e idas ao banheiro. 

6.4. É importante que o cliente tenha total consciência sobre o tempo de permanência 
permitido no Cine Drive-in, sendo assim, ao final da sessão com a qual o cliente foi 
contemplado na ação, é exigida a retirada do seu veículo e de todas as pessoas que 
entraram junto a ele no espaço do evento. A permanência no local após término da sessão 
implicará na cobrança de um novo ingresso. 

6.5. O Brasília Shopping não poderá ser responsabilizado por qualquer ato e/ou ação 
pessoal do participante e/ou de seu(s) acompanhante(s) que venham a ser praticados em 
desacordo com as regras deste regulamento ou do Cine Drive-in ou de normais legais, caso 
venham a praticar tais atos durante a sessão de cinema e/ou no espaço do Cine Drive-in, 
neste sentido, o participante e/ou de seu(s) acompanhante(s) assumem toda e qualquer 
responsabilidade, civil e criminal, por danos causados por eles a terceiros e/ou ao Cine 
Drive-in. 

7. FORNECIMENTO DE DADOS 

7.1. Para poder acessar o game de Natal, o Brasília Shopping precisará que o participante 
forneça seu nome, e-mail, telefone e CPF. Os Dados Pessoais fornecidos durante o 
cadastro são de inteira responsabilidade do Brasília Shopping, que em cumprimento da 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), assegura que estes dados serão utilizados para 
controle e gerenciamento de público, envio de newsletter e e-mails marketing. Os Dados 
Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e não serão em hipótese alguma 



compartilhados, divulgados ou comercializados, e serão utilizados apenas para o propósito 
que motivou o cadastro. 

7.2. O participante está ciente de que fornece as informações que constam no item 7.1 
deste regulamento de forma consciente e voluntária, por meio de cadastro na área de 
acesso ao game de Natal. 

7.3. O participante está ciente de que os Dados Pessoais fornecidos, conforme disposto no 
item 7.1, serão utilizados internamente para fins promocionais pelo Brasília Shopping e 
concorda com o recebimento de e-mails do Brasília Shopping. 

7.4. O Brasília Shopping não disponibilizará seus Dados Pessoais coletados através da 
plataforma do game de Natal para corretores de lista de e-mail, sem seu expresso 
consentimento. 

7.5. O Brasília Shopping e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança 
para proteger a confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais, 
prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados. 

7.6. Embora o Brasília Shopping utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para 
verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação 
não autorizada, mau uso ou alteração, o cliente entende e concorda que não há garantias 
de que as informações não poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas e/ou destruídas 
por violação de qualquer uma das proteções físicas, técnicas ou administrativas. 

8. RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS 

8.1. O Brasília Shopping retém todos os Dados Pessoais fornecidos, enquanto o cadastro 
do cliente estiver ativo e conforme seja necessário para consecução de seus serviços. 

8.2. O Brasília Shopping reterá seus Dados Pessoais conforme disposto no item 7.1 deste 
regulamento e manterá armazenados até eventual requerimento de exclusão. 

8.3. O Brasília Shopping oferece ao cliente diversas opções do que fazer com seus Dados 
Pessoais coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção. O 
Usuário poderá: 

I. Excluir dados: o Usuário pode solicitar a exclusão de alguns dos seus Dados 
Pessoais (por exemplo, se eles não são mais necessários para lhe fornecer os 
serviços). 

II. Alterar ou corrigir dados: o Usuário pode editar ou solicitar a edição de alguns dos 
seus Dados Pessoais. O Usuário também pode solicitar atualizações, alterações 
ou correções de seus dados em determinados casos, principalmente se eles 
estiverem incorretos. 

III. O cliente tem direito de acessar ou levar seus dados: o Usuário pode solicitar uma 
cópia dos seus Dados Pessoais e dos dados que o Usuário forneceu em um 
formato legível, sob a forma impressa ou por meio eletrônico. 

8.4. O cliente pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato através do 
“Fale Conosco” no site do Brasília Shopping: https://brasiliashopping.com.br/fale-conosco/, 
selecionando a opção “exclusão de dados”, estes pedidos serão considerados de acordo 
com as leis aplicáveis. 



9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O ingresso para a sessão de cinema especial no Cine Drive-in será entregue por meio 
de QRCODE na conta do app, ao término da participação, e sem qualquer ônus ao 
participante que completar todas as tarefas do game de Natal na plataforma Progressive 
Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping”. 

9.2. É proibida a conversão do ingresso de cinema em dinheiro. 

9 . 3 . O r e g u l a m e n t o c o m p l e t o e s t a r á d i s p o n í v e l t a m b é m n o s i t e 
www.brasiliashopping.com.br. 

9.4. Considerando que o cadastro no evento será informatizado, no caso de uma eventual 
falha operacional ou falta de energia elétrica, a ação será suspensa até que se reestabeleça 
o sistema, permanecendo inalteradas todas as regras e condições de validade de 
participação na ação no shopping. 

9.5. O Brasília Shopping não será responsabilizado por quaisquer problemas técnicos que 
impeçam e/ou prejudiquem o cadastramento pelo participante na plataforma Progressive 
Web App (PWA) - “Natal de Cinema Brasília Shopping” ou a conclusão das etapas no game 
de Natal . Neste sent ido, o c l iente poderá enviar uma mensagem para 
marketing@brasiliashopping.com.br a fim de se tentar encontrar uma alternativa para 
efetivar a participação na ação. 

9.6. Os participantes desta ação interativa autorizam, desde logo, a utilização de seus 
nomes, imagem e som de voz pelo Brasília Shopping, ou por quem este indicar, em 
qualquer um dos meios por ele escolhido para a divulgação deste evento, pelo período de 
01 (um) ano, contado da data de término e sem nenhum ônus ao Brasília Shopping. 

9.7. A participação neste evento implica concordância tácita com as regras aqui descritas. 
Eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 
solucionados de imediato por meio da aplicação do presente regulamento, poderão ser 
r e s o l v i d o s p e l o B r a s í l i a S h o p p i n g , a t r a v é s d o e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o 
marketing@brasiliashopping.com.br e/ou do telefone (61) 2109-2122. 

9.8. Esta ação promocional, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa 
ou cancelada pelo Brasília Shopping, por motivos de caso fortuito ou força maior, que 
venham a comprometer o regular seu andamento, mediante prévio aviso publicado no site 
www.brasiliashopping.com.br.
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