
REGULAMENTO CAMPANHA “PARABÉNS PAI, PARABÉNS SHOPPING,  
VOCÊS SÃO SHOW”. 

 
 

O Evento “Mini Golf” acontece na praça de eventos II em frente a Lojas 

Americanas de terça a domingo dias 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20 de agosto de 2017, de terça e sexta das 14h às 20h sábado e 

domingo das 12h às 20h. Duração de 20 minutos. 

 

ATIVIDADES MINI GOLF 

Dias / horários das sessões: dias 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 

e 20 de agosto de 2017 de terça a sexta das 14h às 20h sábado e domingo das 

12h às 20h.  

Duração de 20 (vinte) minutos cada.  

Idade para participação no evento: Livre 

Capacidade do circuito: até 12 participantes por vez. 

Capacidade de bateria por dia: 18 sessões 

 

DESCRIÇÃO 

Os participantes farão um circuito por três ilhas do Golf onde a dificuldade para 

acertar a bolinha no buraco vai aumentando. 

A entrada de menores de 18 anos será permitida acompanhada por 

responsável. 

 

Os responsáveis deverão ser maiores de 18 anos. 

 

REGRAS COMUNS 

Para participação do evento será necessário preencher um cadastro no local do 

evento, apresentando o documento de CPF (obrigatório). 

 Os participantes autorizam o uso de seus dados com o propósito de formação 

de cadastro do Shopping.  

Os participantes autorizam o uso de imagem tirada no evento para divulgação 

através das redes sociais do Shopping. 

O critério para participação é ordem de chegada mediante disponibilidade de 

vagas e preenchimento do cadastro. 



As atividades acontecem sob a coordenação de monitores treinados e aptos a 

fornecer dicas de funcionamento, segurança, regras do evento, dentre outras 

informações. O participante que não acatar as orientações de monitoria e 

coordenação não poderá permanecer nas atividades. 

Crianças menores de dez anos só podem participar acompanhadas dos pais. 

Não é permitida a entrada com alimentos e/ou bebidas, bem como a entrada 

de animais. 

Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer 

outro volume e não estão autorizados a acompanhar as crianças ao banheiro. 

O Anhanguera Parque Shopping se reserva o direito de adotar as medidas que 

se façam necessárias para atender ao melhor funcionamento do evento, 

visando mais comodidade e segurança para os participantes.  

O Anhanguera Parque Shopping tem o direito de uso de imagem do evento e 

de situações que ali estejam, sendo realizadas sem prévia liberação ou 

autorização.  

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento 

serão julgadas e decididas pela Administração do Shopping.  

Este Regulamento poderá ser alterado ou substituído sem prévio aviso, a 

exclusivo critério da Administração do Shopping cabendo a todos os 

participantes tomarem conhecimento do Regulamento em sua forma mais 

atual. 

 

PROMOÇÃO COMPROU GANHOU 

 

Para participar da promoção, todos os clientes do Anhanguera Parque 

Shopping, devem efetuar um cadastro, apresentar o documento de CPF 

(obrigatório) e apresentar as notas fiscais que somem o valor igual ou superior 

a cada R$200,00 (Duzentos reais) em compras, nas lojas do Anhanguera Parque 

Shopping, no período de 05 a 20 de Agosto de 2017 ou enquanto durarem os 

estoques. 

A promoção e limitada a um brinde por CPF. 

Somente serão válidas as notas fiscais de lojas estabelecidas no Anhanguera 

Parque Shopping, emitidas no período compreendido entre 05 a 20 de Agosto 

de 2017. 



Para efeito de trocas, deverá ser respeitado o horário de funcionamento do 

balcão de trocas que será no evento do Mini Golf no horário de terça a sexta 

das 14h às 20h e aos sábados e domingos das 12h às 20h. 

No caso do término dos brindes durante o período da promoção, a mesma será 

imediatamente encerrada. 

O evento do Golf é gratuito e mesmo que o participante não tenha comprado 

nada no shopping poderá participar, porém só receberá o brinde se apresentar 

as notas totalizando a soma de R$200,00 (Duzentos reais). 

 

 

 

 


