REGULAMENTO

Encontro com o Papai Noel

1. PERÍODO E ÁREA DE EXECUÇÃO DA RETIRADA DE PASSAPORTE.
1.1. A ação terá início em 08 de Novembro de 2021 e término em 18 de Novembro de 2021,
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 10h às 22h e domingos e
feriados, de 13h às 19h.
2. AÇÃO/DINÂMICA
2.1. O Brasília Shopping realizará o evento “Encontro com o Papai Noel” no dia 19 de
novembro de 2021, das 18h às 22h, no parque Nova Nicolândia.
2.2. Para ter acesso ao evento qualquer pessoa que atenda aos critérios de participação,
poderá realizar a doação de uma cesta básica, a partir de 15 itens, no posto de atendimento
montado no Piso 1, próximo à Lojas Americanas no Brasília Shopping.
2.3. Após realização do cadastro e doação da cesta básica, o participante terá direito a ganhar
2 (dois) passaportes para o parque Nova Nicolândia e 2 (dois) tíquetes para retirada de pipoca
e refrigerante (350 ml) no interior do parque no dia do evento. Cada CPF participante poderá
participar com no máximo 2 cestas básicas e receber até 4 passaportes e tíquetes de pipoca
e refrigerante.
2.4. O interessado poderá participar doar quantas cestas quiser, porém cada CPF participante
poderá receber até 4 passaportes e tíquetes de pipoca e refrigerante.
2.5. A atividade está limitada à lotação do Parque Nicolândia, conforme regras de
funcionamento e decretos distritais vigentes na data de realização do evento.
3. PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar do “Encontro com o Papai Noel" 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 e efetuem a doação de uma cesta
básica, a partir de 15 itens.
3.2. Para que o participante tenha acesso ao evento, este deverá realizar o seu cadastro na
estação de atendimento localizada no P1, em frente às Lojas Americanas, e doar uma cesta
básica. A simples participação é uma declaração de concordância com os termos e condições
de participação presentes neste regulamento.

3.3. No momento do cadastro, 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 doações serão realizadas na estação de atendimento localizada no interior do
shopping. O cadastro e doação dão direito à participação no evento “Encontro com o Papai
Noel", no parque Nova Nicolândia, dia 19 de novembro de 2021, das 18h às 22h.
3.5. Todos as cestas básicas serão destinadas ao Instituto Doando Vida, com sede em St.
SCIA Quadra 8 Conj 16 Lote 14; Cep 71.250750; Cidade Estrutural - DF, CNPJ nº
29.527.754/0001- 86.
4. INGRESSO PARA O ENCONTRO COM O PAPAI NOEL
4.1. O participante que realizar o cadastro e efetuar a doação receberá um voucher,
denominado passaporte, que deverá ser apresentado na bilheteria da Nova Nicolândia no
dia e horário do evento "Encontro com o Papai Noel”.
4.2. O passaporte será inutilizado e o participante vai receber, no ato da troca, duas pulseiras
de acesso aos brinquedos do Parque e 2 (dois) tíquetes de refrigerante e pipoca.
4.3. NÃO será possível trocar o passaporte para outro dia. Os passaportes distribuídos são
exclusivos para o evento “Encontro com o Papai Noel”, no dia 19 de novembro de 2021, a
partir das18h.
4.4. Em caso de desistência o participante poderá repassar os seus passaportes a outra
pessoa da sua preferência. Em nenhuma hipótese haverá devolução do item doado.
4.5. Em caso de chuva ou medida restritiva imposta pelo Governo Federal ou do Distrito

Federal que impeçam a realização do evento, a data do evento poderá ser alterada pelos
organizadores a qualquer momento, mediante divulgação prévia no site e redes sociais do
Brasília Shopping.

6. REGRAS DO PARQUE NOVA NICOLÂNDIA
6.1. Por ordem da OMS - Organização Mundial da Saúde, é obrigatório o uso de máscara
para transitar na Nova Nicolândia, incluindo brinquedos, lanchonete e banheiros.
6.1.1. Caberá igualmente ao participante observar e respeitar as regras de funcionamento da
Nova Nicolândia.
6.2. 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.
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 da Nova Nicolândia ou de normais legais, caso venham
a praticar tais atos durante o evento, 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 parque Nova Nicolândia.
7. FORNECIMENTO DE DADOS
7.1. Para poder participar do evento “Encontro com o Papai Noel” 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 do evento. 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 no posto de atendimento
montado no interior do shopping.
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 o "Encontro com o Papai Noel" será entregue por meio de um passaporte
que será trocado na bilheteria do parque Nova Nicolândia pelas pulseiras de acesso no dia e
horários do evento.

9.2. É proibida a conversão do ingresso para o evento em dinheiro.
9.3. O regulamento completo estará disponível também no site www.brasiliashopping.com.br.
9.4. 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.
9.5. 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
resolvidos
pelo
Brasília
Shopping,
através
do
endereço
eletrônico
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.

