REGULAMENTO CAMPANHA DE FÉRIAS ESCOLARES
1.

EMPRESA PROMOTORA:

Razão Social: Condomínio Voluntário do Cascavel JL Shopping Center
Endereço: Avenida Toledo, 432 – Centro – Cascavel/PR – 85810-230
CNPJ: 09.281.732/0001-71
2.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OFERTA:

O presente regulamento refere-se à regulamentação a Campanha de Férias no
Cascavel JL Shopping, nos termos deste regulamento.
A campanha será realizada exclusivamente no Cascavel JL Shopping, no período de
07/07/2021 a 25/07/2021 conforme condições do presente Regulamento.
3.

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

A presente campanha é destinada exclusivamente às pessoas físicas, que visitarem
as lojas e quiosques do Cascavel JL Shopping, e validarem o cupom no App GEN
SHOP, conforme condições do presente Regulamento.
O período para participação das atividades será de 07/07/2021 a 25/07/2021.
Os jogos consistem em retribuir a fidelidade e a preferência das compras realizadas
no Cascavel JL Shopping.
O aplicativo “GenShop” deverá ser baixado através de um smartphone com sistema
IOS ou Android, cadastrando ou atualizando seus dados pessoais, bem como, realizar
o resgate do cupom do jogo escolhido e validação do QR code no Espaço mais
vantagem, sem limite de uso por CPF durante toda a campanha.
O cliente que desejam participar de qualquer atividade, deverá comparecer ao espaço
mais vantagem, localizado nas dependências do Cascavel JL Shopping e realizar os
procedimentos necessários no aplicativo Gen Shop, sendo que para retirar as peças
dos jogos, o mesmo deve estar ciente do tempo de 30 minutos de uso e fica
responsável pela devolução das peças até o horário estabelecido.
O espaço mais vantagem funcionará de Segunda a Domingo das 14h00 às 20h00
seguindo o mesmo horário nos Feriados. Todavia, na hipótese de modificação de
funcionamento do Cascavel JL Shopping e/ou do espaço mais vantagem, este
funcionará em conformidade com o novo horário de funcionamento estabelecido pela
administração do Shopping com aviso prévio aos clientes.

Devido o atual cenário de pandemia do COVID-19 o horário de funcionamento do
Shopping poderá ser alterado sem aviso prévio conforme as restrições e decisões do
Governo Federal, Estadual e Municipal.

O Cascavel JL Shopping em hipótese alguma fará a reserva de horários ou peças,
sem que realize todos procedimentos estabelecidos neste regulamento.

Os clientes também não poderão utilizar-se de meios escusos para adquirir as cupons
de participação das atividades e/ou de mecanismos que criem condições de
cadastramento irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de
participação previstas neste Regulamento, que é a validação via QR code pelo
aplicativo Gen Shop que se encontra em nosso espaço mais vantagem, situações
essas que quando identificadas, serão consideradas como infração aos termos do
presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação e/ou o imediato
cancelamento da inscrição do cliente, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou
ação de regresso a ser promovida pela promotora em face do infrator.
Visando garantir, ainda, a idoneidade da campanha, a
responsabilidade
p e l a s p e ç a s d o s j o g o s é d a p e s s o a q u e r e t i r o u a s m e s m a s . Em caso
de confirmação de alguma irregularidade, ficam proibidos de participação desta
campanha novamente.
4.

RETIRADA DAS PEÇAS DOS JOGOS

A retirada das peças dos jogos será realizada diretamente no espaço mais vantagem
no Cascavel JL Shopping após a validação do cupom.
As peças serão conferidas no ato do recebimento, desta forma fica de
responsabilidade do cliente, devolve-las nas mesmas condições e dentro do tempo
estipulado previamente.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A responsabilidade do Cascavel JL Shopping em relação aos clientes desta campanha
cessará com a devolução das peças.
O Cascavel JL Shopping se reserva ao direito de, por motivo de força maior ou caso
fortuito, alterar ou cancelar os termos deste Regulamento, informando previamente
os clientes de eventual mudança desta ação promocional e sempre buscando
assegurar sua legalidade, sem prejuízo de seus clientes.
Todos os consumidores deverão observar as condições, formas e prazos de
participação, sendo sumariamente excluídos os clientes que cometerem qualquer tipo
de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
A participação nesta oferta implica a ciência e leitura do Regulamento e concordância
com todos os seus termos e suas condições.
O presente regulamento está disponível, no site do Cascavel JL Shopping.
Todas as eventuais dúvidas e situações não previstas neste regulamento serão
dirimidas por uma comissão composta por representantes da empresa, sendo que
suas decisões serão soberanas e irrecorríveis, no prazo improrrogável de até 30
(trinta) dias contados do recebimento desta pela promotora.
Fica, desde já, eleito o foro da comarca do Cascavel/PR para solução de quaisquer
questões referentes a este Regulamento.

