
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

DIA DOS NAMORADOS SHOPPING RIO POTY 

 

1. EMPRESA PROMOTORA:  

Razão Social: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA COLETIVAS DO 

SHOPPING RIO POTY  

Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO  Número: 911  

Bairro: PORENQUANTO Município: TERESINA UF: PI CEP:64003-087  

CNPJ/MF nº: 23.716.740/0001-24  

 

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO:  

 
Para a participação neste concurso de caráter exclusivamente cultural, realizado de acordo 

com o artigo 3º, parágrafo II, da Lei 5.768/71, não é exigida a compra de qualquer bem, 

direito ou serviço da empresa promotora ou de terceiros. A apuração dos vencedores não 

está sujeita a qualquer tipo de sorteio ou operação assemelhada. 

 

3. PERÍODO DA PROMOÇÃO:  

28 a 09 de junho 

 

4. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  

28 a 09 de junho 

 

 

Dos Participantes:  

Será considerado participante da promoção o usuário do Instagram, pessoa física e maior de 

18 anos, domiciliada e residente em Teresina – PI. que curta a página da empresa nesta rede 

social e que possua sua conta (perfil) aberta. 

 

Como Participar: 

Para participar poste uma foto criativa com seu respectivo companheiro, marcando o 

@shoppingriopoty e utilizando a hastag #seumatchsrp em seu feed contando a sua história 

de amor e desafiando um outro @ a participar.  

 

 Não será permitida a participação de funcionários do Shopping Rio Poty, assim 

como a de pessoas jurídicas, perfis fakes e outros envolvidos na organização da 

promoção da empresa. 

 Na foto postada não serão aceitas palavras de baixo calão ou com conteúdo sexual. 

A qualquer momento, durante a realização deste concurso, podendo a exclusão de 

qualquer participante em caso de suspeita de fraude ou de prática de conduta que 

possa ser considerada como violadora das regras deste concurso, não sendo devida 

qualquer indenização. 

 Será aceita apenas uma postagem por perfil. 

 

 

 

 



5. DA CLASSIFICAÇÃO 

Da Classificação: As respostas inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora formada 

por 03 (três) membros. A decisão da comissão julgadora é soberana e irrecorrível. 

 

6. A PREMIAÇÃO 

As 40 melhores fotos e histórias de amor, ganharão um jantar no Restaurante Tio Armênio, 

localizado no Shopping Rio Poty. Com direito a entrada, prato principal, sobremesa e vinho 

disponivéis em cardápio pré selecionado para promoção. Não será permitido a troca de 

parceiro, sendo obrigatoriamente necessária a presença do casal. Não será permitido troca de 

data e horário do jantar. 

O jantar será válido exclusivamente no dia 13 de junho das 20h às 22h e tem cardápio pré-

definido conforme abaixo: 

 

Obs: O cliente que desejar adicional alguma opção, terá a liberdade de comprar diretamente 

com o restaurante sendo de sua responsabilidade o pagamento do item extra solicitado. 

 

8 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:  
O vencedor será contatado pelo próprio perfil do Instagram que no qual participou do 

concurso. 

 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS:  
Este Regulamento estará disponível para consulta de todos os interessados no site do Shopping.  

 

O prêmio deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para os contemplados.  

 

É proibida a conversão da premiação em dinheiro de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do 

Decreto 70951/72, bem como não poderá ser trocada por outros produtos.  

 

Fica, desde já, eleito o foro da Comarca dos consumidores para solução de quaisquer questões 

referentes ao regulamento da presente promoção.  

 

Em casos de emergência ou defeito por vício do produto recebido, o interessado deverá entrar em 

contato com o requerente diretamente na Administração do Shopping através do fone (86) 3122-

6000.  

 


