
Regulamento Welcome Center – Campanha de Natal 2019 
 

1. A ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO WELCOME CENTER (“Associação”), inscrita no 
CNPJ sob o nº 19.827.267/0001-85, com sede Av. São Jerônimo, nº 120, bairro Bela 
Vista, em Americana/SP, promove a campanha de Natal “Welcome Christmas” 
(“campanha”) que sorteará um vale compras no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
(“prêmio”) a ser utilizado nas lojas do Shopping Welcome Center (“Welcome Center”). 

2. A presente campanha é aberta à participação de pessoa física (“cliente”), maior de 18 
anos, durante o período de 05/12/2019 a 05/01/2020. 

3. De sexta-feira a domingo, para cada compra de valor igual ou superior a R$ 30,00 (trinta 
reais), o cliente receberá 1 (um) cupom com canhoto numerado (“cupom”). E de 
segunda a quinta-feira, para cada compra de valor igual ou superior a R$ 30,00 (trinta 
reais), o cliente receberá 2 (dois) cupons com canhoto numerado (“cupom”). 
3.1 Válido para compras realizadas exclusivamente nas lojas do Welcome Center. 
3.2 O cupom será entregue ao cliente no ato da compra. 
3.3 O cupom deverá ser preenchido pelo cliente e depositado na urna que estará 

localizada e identificada no saguão central do Welcome Center. 
3.4 O cliente deverá guardar a nota fiscal da compra juntamente com o canhoto do 

cupom como condição para recebimento do prêmio. 
4. Comprovando-se fraude no preenchimento do cupom, o cliente será automaticamente 

excluído da campanha, podendo inclusive responder pelo crime de falsidade ideológica 
ou documental. 

5. O sorteio será realizado publicamente por uma comissão de representantes da 
Associação, no dia 06/01/2020 às 16h00 no saguão central do Welcome Center. 

6. Não poderão participar da campanha: funcionários, gerentes, diretores, prepostos e 
proprietários das lojas do Welcome Center, da Associação, das empresas prestadoras 
serviços no Welcome Center e de quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta 
campanha, os quais serão automaticamente excluídos da campanha. 

7. De acordo com o artigo 11 da Portaria/MF nº 41/2008, a Associação poderá utilizar as 
informações preenchidas pelos clientes no cupom para a formação banco de dados com 
finalidade de uso próprio, sendo expressamente vedada a comercialização ou a 
divulgação do referido banco de dados. 

8. O cliente vencedor do sorteio, deverá utilizar o prêmio em um único dia, a seu critério 
no período de 08/01/2020 a 15/01/2020. 
8.1 O prêmio poderá utilizado de forma fracionada em mais de uma loja do Welcome 

Center. 
8.2 Será considerado como renúncia do cliente vencedor, eventual saldo do prêmio não 

utilizado em compras na forma estabelecida neste Regulamento, não sendo 
convertido em dinheiro ou nenhuma outra espécie de bem ou crédito. 

9. Esta campanha encerra-se com a utilização do prêmio pelo cliente. 
9.1 As questões relativas à garantia, troca ou qualquer reclamação deverão ser feitas 

diretamente à loja onde o prêmio foi utilizado, respeitando suas políticas próprias de 
atendimento ao consumidor. 

9.2 Por ser de livre escolha do cliente a(s) loja(s) em que o prêmio será utilizado, a 
Associação fica isenta de qualquer responsabilidade em relação ao produto ou 
serviço adquirido. 

10. A participação nesta Campanha caracteriza, por si, a aceitação por parte do cliente de 
todos os termos e condições estabelecidas neste Regulamento. 

11. As dúvidas, omissões e controvérsias oriundas desta campanha, serão inicialmente 
dirimidas por uma Comissão composta por 03 (três) membros, representantes da 
Associação, ficando eleito o foro da comarca de Americana/SP para a resolução dos 
assuntos não dirimidos pela Comissão. 
 


