
  

 
 

REGULAMENTO resumido 
 

PROMOÇÃO DIA DAS MÃES JOCKEY PLAZA 2022 
ASSOCIAÇÃO PARA O FUNDO DE PROMOÇÃO DO JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER  

Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633 - Tarumã 
CEP: 82810-350 – Curitiba – PR - CNPJ/MF: 33.387.868/0001-45 

 

QUEM PODE PARTICIPAR: pessoa física, com idade a partir de 18 anos, ou 
emancipadas, capaz de praticar validamente atos da vida civil, residente e domiciliada 
no território nacional interessada em participar, e que cumpram o disposto no presente 
regulamento. 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: das 11h de 21/04/2022 até as 22h de 08/05/2022. 
BRINDES: 4.000 KITs L'OCCITANE AU BRÉSIL DE ALFAZEMA, composto por 1 
LOÇÃO CORPORAL DE 250 ML, 1 SABONETE LÍQUIDO 250 ML E 1 CREME DE 
MÃOS 30 ML. LIMITADO A 1 (UM) BRINDE POR CPF. 
NÃO PODERÃO PARTICIPAR: os proprietários e funcionários das lojas, espaços 
comerciais e quiosques do JOCKEY PLAZA SHOPPING, as pessoas jurídicas, os 
sócios, acionistas e funcionários da Associação para o Fundo de Promoção do Jockey 
Plaza  Shopping Center, os sócios, acionistas e funcionários da Buena Vista 
Administradora de Bens Ltda., da GRCA Participações Ltda, da Bele Shopping Ltda. e 
SM2 – Jockey S.A., do Condomínio Jockey Plaza Shopping Center, da Jockey Plaza 
Administradora de Shopping Center Ltda e do Estacionamento Jockey Plaza Ltda., das 
empresas terceirizadas que prestam serviços ao JOCKEY PLAZA SHOPPING, e, ainda 
de quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta promoção e seus respectivos 
funcionários. 
COMO PARTICIPAR: Nas compras  de valor igual ou superior a R$ 500,00 
(quinhentos reais) em qualquer uma das lojas e quiosques do JOCKEY PLAZA 
SHOPPING, participantes desta promoção, EXCETO nas lojas relacionadas na 
listagem de LOJAS NÃO PARTICIPANTES, disponível no Posto de Trocas, no período 
de participação (das 11h de 21/04/2022 até as 22h de 08/05/2022), MEDIANTE 
CADASTRO DOS CUPONS FISCAIS no POSTO DE TROCAS, ou por meio dos 
aplicativos PODI ou PRIZOR.o participante ganhará 1  (UM) KIT L'OCCITANE AU 
BRÉSIL DE ALFAZEMA composto por 1 LOÇÃO CORPORAL DE 250 ML, 1 
SABONETE LÍQUIDO 250 ML E 1 CREME DE MÃOS 30 ML. LIMITE DE 1 (UM) 
BRINDE POR CPF.  
NÃO SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS, PARA TROCA POR BRINDE: os  
comprovantes fiscais de compras emitidos por lojas ou quiosques não participantes da 
presente promoção, ilegível(is), rasurado(s) ou que tenham qualquer tipo de 
modificação; comprovantes fiscais de compras relativos à aquisição dos serviços 
bancários, jogos eletrônicos, câmbio, médicas e odontológicas; comprovantes fiscais de 
compras emitidas em nome de pessoa jurídica; comprovantes de cinemas e de 
ingressos de shows, espetáculos, etc; comprovantes isolados de pagamentos com 
cartão de crédito e/ou débito ou extrato bancário comprovando o débito, devendo 
sempre ser apresentada a respectiva nota fiscal ou cupom fiscal original referente à 
compra realizada; comprovantes fiscais de compra realizadas via internet ou telefone, 
ainda que haja loja física no Shopping, onde as compras efetuadas possam ser, 
eventualmente, retiradas; comprovantes fiscais de compras referentes a compras de 
produtos vedados pelo Art. 10 do Decreto 70951/72, sendo estes: medicamentos, armas 
e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas acima de 
13 º (Gay Lussac) de teor alcoólico , fumo e seus derivados, fórmulas infantis para 
lactentes; fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto 
risco; mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo (Artigo 4º da Lei nº 
11.265/06, e nas Resoluções da Anvisa RDC nº 221 e 222, de 05/08/2002). A 



participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos e 
condições descritas no regulamento e serve como declaração de que o participante não 
tem qualquer impedimento para aderir a esta promoção. CONSULTE REGULAMENTO 
COMPLETO E LISTAGEM DE  LOJAS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES NO 
POSTO DE TROCAS localizado no interior do Shopping, e no site 
http://www.jockeyplaza.com.br. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME 
Nº02.019181/2022 


