
REGULAMENTO PROMOÇÃO “SUA CURTIDA VALE PRÊMIOS” 

1. Serão sorteados 2 Vale Compras no valor de R$500,00, 2 Vale Compras no valor de R$ 1.000,00 

cada para consumir em qualquer loja do Taboão Plaza Outlet.  

2. Para participar deverá vir até o Taboão Plaza Outlet, tirar uma foto em qualquer uma das 

decorações natalinas do shopping, enviar os seus dados (nome, e-mail, telefone e CPF), e foto 

tirada no local para nosso Inbox de mensagem no facebook 

(https://www.facebook.com/taboaoplazaoficial/).  

3. A promoção terá início em 28/11/2018 a partir das 14hs.  

4. A promoção terá como objetivo premiar as 4 fotos mais curtidas sendo assim 1º ganhador na 

data de 07/12/2018 no valor de R$500,00, 2º ganhador na data de 14/12/2018 no valor de 

R$500,00 3º ganhador na data de 21/12/2018 no valor de R$1.000,00 e o 4º ganhador na data 

de 24/12/2018 no valor de R$1.000,00   

5. Serão contabilizados apenas as curtidas das fotos de pessoas que curtirem e seguirem a página 

do facebook do Taboão Plaza Outlet (https://www.facebook.com/taboaoplazaoficial/). 

6. O ganhador será divulgado nas datas 07/12, 14/12, 21/12, 24/12 ás 14hs através da nossa 

página do facebook. 

7. Todos os dias divulgaremos até 25 fotos recebidas na presente data em apenas 1 post através 

da nossa página Taboão Plaza Outlet, os cadastros que ultrapassarem 25 serão postadas no 

próximo dia e assim sucessivamente, até chegar a data de término e postarmos todas os 

últimos cadastros realizados. 

8. Os cadastros realizados até 06/12 só serão válidos para a apuração de 07/12, a partir de 07/12 

até 13/12 só serão válidos para a apuração de 14/12, a partir de 14/12 até 20/12 só serão 

válidos para a apuração de 21/12 e a partir de 21/12 até 23/12 só serão válidos para a 

apuração de 24/12. A foto enviada novamente não poderá ser igual a anterior. 

9. O prêmio ficará disponível para retirada em até 31/01/2019. Após o prazo não poderá ser 

requerido. 

10. Serão apenas aceitos cadastros realizados até 23/12/2017 até ás 18hs. Após esse período não 

aceitaremos mais cadastros. 

11. Só serão aceitos cadastros feitos através do Inbox do facebook e preenchendo todos os dados 

solicitados. 

12. Os ganhadores receberão vales no valor de R$100,00 até completar o valor do prêmio para 

consumir nas lojas. Dividindo assim o valor total do prêmio. 

13. Menores de 18 anos para retirada do prêmio deverá vir acompanhado dos pais ou 

responsáveis maiores. 

14. O participante deverá retirar o seu vale compras na Administração do Taboão Plaza Outlet. 

15. O prêmio não poderá ser requerido em moeda corrente, apenas através de vale compra nas 

lojas participantes. 

16. Não enviaremos por correio/transportadora. 

17. Vedada à participação de funcionários da Administração, Prestadores de Serviços, e 

funcionários de loja do Taboão Plaza Outlet. 


