1. Da ação
1.1. A ação para o dia dos namorados através de vídeos com o tema
“Declare o seu Amor” , promovido pelo Shopping Jequitibá, inscrito no
CNPJ sob o nº 03.932.417/0001-80, com sede na Avenida Aziz Maron, S/N,
Goés Calmon, Itabuna, BA, CEP 45605-412 é aberto a todas as pessoas
físicas e residentes no Brasil.
1.2. A ação tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, de acordo
com o artigo 3º inciso II da Lei 5.768/71 e com o artigo 30 do Decreto
70.951/72, e não está vinculado a qualquer modalidade de sorteio. A
participação nesta ação é voluntária e gratuita, não sendo necessária a
aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, bem como não
implica em qualquer ônus, de qualquer natureza, para os participantes
inscritos na ação e para os participantes premiados no final.
2. Da Mecânica
2.1. Para participar da ação “Declare o seu Amor”, o participante deverá
obrigatoriamente:- fazer sua inscrição por meio do hotsite do Shopping
Jequitibá (declareseuamor.com.br).
2.2. No formulário deverão ser preenchidos todos os dados, que inclui:
 Informações de contato;
 Envio do vídeo homenageando seu parceiro(a)
 Autorização do uso de imagem
2.3 Será permitida somente 01 (um) vídeo de no máximo 30 segundos de
duração.
2.4. Os vídeos, não poderão ter qualquer conotação que atente contra a
lei, sob pena de desclassificação automática do participante na ação.
2.5. Ao participar da ação, o mesmo estará, automaticamente,
concordando com todos os dispositivos e regras deste Regulamento.
2.6. O participante terá seu vídeo exposto nas tv’s que estarão nos malls,
que acontecerá no Shopping Jequitibá no dia 12/06/2019.

2.7. Ação terá início em 03.06.2019 e será finalizado em 07.06.2019 às
23h59. Só serão considerados participantes da ação os vídeos enviados
dentro deste período.
2.8. O participante contemplado o aceitará incondicionalmente, excluindo
o Shopping Jequitibá de qualquer responsabilidade ou obrigação futura
incluindo, mas não se limitando, à perdas, lesão a bens ou propriedade,
lesão ou danos pessoais, lesões que sejam ocasionadas total ou
parcialmente, direta ou indiretamente, pela participação em qualquer
atividade relacionada a esta ação.
3. Comissão
3.1 A Comissão da ação será composta por 6 (seis) pessoas integrantes do
departamento de Marketing do Shopping Jequitibá.
4. Seleção
4.1. Não serão aceitas vídeos que contenham discriminação, racismo,
conotação sexual, violência ou qualquer outro tipo de material impróprio
ou ilícito.
4.2. A Comissão Julgadora terá absoluta autoridade e liberdade para
selecionar os vídeos.
4.3. As decisões acerca da administração desta ação e seleção dos
participantes são definitivas e irrecorríveis. Não caberá qualquer recurso,
questionamento e/ou pedido de reconsideração quanto à decisão da
Comissão.
5. Da Divulgação
5.1. A divulgação dos vídeos será feita no dia 12.06.2019 por meio das
redes sociais oficiais do Shopping Jequitibá (Facebook e Instagram )
5.2. O vencedor será contatado via e-mail e/ou telefone.
6. Direito autoral e direito de imagem
6.1. Os participantes concordam, desde já, em caráter irrevogável, em
ceder, de forma irrevogável e irretratável, seus nomes, imagem, bem como

os vídeos enviados, para fins de divulgação desta ação, sem qualquer ônus
ao Shopping Jequitibá, para utilização em toda e qualquer mídia.
6.2. Os participantes da ação assumem total e exclusiva responsabilidade a
respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se
sintam prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direitos
cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições
ao Shopping Jequitibá.
7. Disposições Gerais
7.1. O Shopping Jequitibá reserva-se no direito de: a) Utilizar todo(s) o(s)
video(s) objeto desta ação, por prazo indeterminado, e em qualquer
mídia;b) Não efetuar, sob nenhuma forma e por tempo indeterminado, o
pagamento de direitos autorais ou patrimoniais ao(s) autor(es) da(s) foto
(s) ou vídeo (s) ou ao(s) seu(s) descendente(s) ou por terceiros designados
com o fim de representá-los legalmente; e c) Não se responsabilizar por
plágios e uso indevido de vídeos de terceiros no(s) vídeo(s) enviadas por
força desta ação.
7.2. Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste
regulamento serão julgadas e decididas, de forma soberana e irrecorrível,
pela Comissão da ação.
7.3. Com a simples inscrição nesta ação, os participantes concordam
expressamente com todas as disposições contidas no presente
regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a
execução deste regulamento dirimidas pela Comissão da ação.
7.4. O Participante tem que ser residente no Brasil, sob pena de
desclassificação automática.
7.5. O Shopping Jequitibá se reserva no direito de, a qualquer momento,
alterar as condições desta ação ou interrompê-lo, sem necessidade de
prévia comunicação, aviso ou notificação aos participantes.
7.6. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Itabuna-BA, com plena
concordância de todos os participantes, com exclusão de qualquer outro
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir a respeito

de quaisquer dúvidas advindas do presente regulamento ou da ação a que
ele se refere.
7.7. O presente Regulamento encontra-se à disposição dos interessados
junto à Administração do Shopping Jequitibá, e também no hotsite do
Shopping Jequitibá (declareoseuamor.com.br)

