REGULAMENTO
PROMOÇÃO “FESTA DE DESCONTOS DISNEY – REGINA FESTAS”
Regina Indústria e Comércio S/A
Av. Joaquim Constantino, 3025 – Alto da Boa Vista
CEP: 19.053-300 – São Paulo /SP
CNPJ: 52.005.378/0001-81
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
1.1 A promoção “Festa de Descontos Disney – Regina Festas”, realizada
pela Regina Indústria e Comércio (REGINA), adiante promotora
Mandatária no CNPJ sob o nº 52.005.378/0001-81, e outras, além das Lojas
Participantes indicadas no site www.reginafestas.com.br/disney, doravante
designadas “Lojas Participantes”, acontecerá no período de 03 de agosto
de 2018 a 31 de outubro de 2018, no território nacional e será aberta a
qualquer pessoa física, residente e domiciliada no Brasil, portadora de CPF
válido na base da Receita Federal.
1.2 O período de participação está compreendido na fase de compra nas
Lojas Participantes, de 03/08/2018 a 31/10/2018, ou em data anterior,
caso se esgotem todos os brindes disponíveis para esta promoção (item
2.1).
1.3 Nas compras de produtos Regina dos temas Disney Participantes,
efetuadas no período de compras da promoção, de 03/08/2018 a
31/10/2018, em uma das lojas participantes, relacionadas no site
www.reginafestas.com.br/disney, o participante receberá diretamente do
operador de caixa das Lojas Participantes 01 brinde disponível para esta
promoção (item 2.1).
1.4 Adicionalmente, todos os produtos Regina dos temas Disney
Participantes (item 7.1), adquiridos na mesma compra (mesmo cupom
fi sc a l) e m L oja s Pa rt i c i p a n t e s re la c i on a d a s n o si t e
www.reginafestas.com.br/disney, terá um desconto de 20% (vinte por
cento) sobre o valor sugerido do produto. O desconto poderá ser
disponibilizado via desconto no caixa ou desconto em etiqueta de preço,
de acordo com a disponibilidade das Lojas Participantes, relacionadas no
site www.reginafestas.com.br/disney. O desconto será oferecido pelas
Lojas Participantes conforme disponibilidade de estoque dos temas Disney
Participantes (item 5.3)
1.5 Caso os brindes disponibilizados para a promoção venham a se esgotar,
por terem sido distribuídos em data anterior ao término previsto no item
1.2, a promoção será considerada encerrada, sendo esta informação

devidamente comunicada aos participantes, sem prejuízo da continuidade
da promoção. O consumidor será informado do término da promoção no
hotsite, tão logo a situação prevista ocorra.

1.6.As dúvidas acerca das formas de participação nesta promoção poderão
ser esclarecidas por meio do SAC da promoção, por meio do e-mail
sac@reginafestas.com.br ou pelo telefone (18) 3229-5026.

2. PREMIAÇÃO
2.1 Nesta promoção serão distribuídos 7.000 (sete mil) balões metalizados
Disney.
2.2 Os brindes poderão variar de acordo com a disponibilidade de estoques
nas Lojas Participantes.
2.3 Imagens dos brindes serão exibidas no hotsite da promoção.
2.4 Os brindes serão entregues aos ganhadores no ato da compra efetivada
nas Lojas Participantes.

3. LOCAL E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS BRINDES
3.1 A qualquer momento poderá ser exigida a apresentação do(s)
cupom(ns) fiscal(is) relativo às compras efetuadas nas Lojas Participantes
como condição para o recebimento do brinde.
3.2 Os brindes serão entregues aos ganhadores, livres de quaisquer ônus,
no ato da compra dos produtos Disney Regina dos Personagens
Participantes.
3.3 Os brindes são pessoais e intransferíveis e não poderão ser trocados
por dinheiro ou por quaisquer outros produtos.

4. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO
4.1 A divulgação desta promoção será feita por meio de materiais de ponto
de venda nas Lojas Promotoras Participantes e Internet (hotsite da
promoção).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos
contemplados.
5.2 O regulamento completo desta promoção será disponibilizado no
hotsite www.reginafestas.com.br/disney, sendo que a participação na
promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e
condições.
5.3 Serão válidos para o desconto adicional somente os personagens
Disneys Participantes, conforme abaixo:

DISNEY
A VIDA É UMA FESTA
ALICE
A PEQUENA SEREIA
A PRINCESA E O SAPO
AURORA
ARIEL SEREIA
BABY DISNEY
BELA E A FERA
BRANCA DE NEVE
CARS
CINDERELA
DISNEY BABIES
DIVERTIDA MENTE
DESCENDENTES
DOUTORA BRINQUEDO
DUMBO
ELENA DE AVALOR
FADAS
FROZEN
GUARDA DO LEAO
HALLOWEEN DISNEY
JAKE E OS PIRATAS

MARIE
MICKEY
MINNIE
MOANA
OS INCRIVEIS
PETER PAN
POOH
PRINCESAS
PROCURANDO DORY
RAPUNZEL
SININHO
SOFIA THE FIRST
SOU LUNA
TOY STORY
UNIVERSIDADE MONSTROS
VALENTE

