REGULAMENTO
Tema: Balão Premiado
Período: Volta às aulas
Direcionamento: Clientes
Taxa: Vinculação mínima R$500,00
Unidades participantes: Asa Norte 706 e Asa Sul 311
DADOS DO OBJETO
1. Vigência da promoção
1.1 — Esta promoção terá início no dia 1 de dezembro de 2021 e se encerrará no dia 24 de janeiro de
2022, podendo ter sua ﬁnalização antes do prazo estipulado, a depender da quantidade X de brindes
disponíveis.
1.2 — A promoção é válida para clientes da Papelaria JA (unidades participantes), limitada a estourar
um balão por dia, desde que vinculado a um pedido mínimo de 200,00 reais, conforme grade de
compra.
1.3 — A promoção é válida somente para compras de produtos, não aplicável a serviços.
2 — Como participar da promoção — Regras:
2.1 - O participante deverá efetuar uma compra no valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) para
ter direito a estourar 01 balão com possibilidades de ganhar 01 prêmio. Esta promoção não é
cumulativa, vinculada a estourar apenas um balão diário, o cliente está apto a estourar o balão no
mesmo dia da sua compra, não sendo permitido o estouro em dias posteriores, independente do
número de pedidos fechados, mesmo mediante apresentação da nota ﬁscal de compra ou
documento comprobatório.
2.2 — No painel de balões instalado na Papelaria JA o participante estoura 01 balão. Ao estourar o
balão um bilhete será revelado se a ação está premiada, se o balão escolhido não tiver a premiação o
cliente poderá tentar novamente em dia subsequente mediante a nova compra, se o balão houver o
prêmio o mesmo deverá ser retirado de modo instantâneo, não sendo permitido pleitear o brinde
posterior.
2.3 — Essa ação é um ato de sorte, podendo o participante ganhar ou não os brindes surpresa
vinculado a está ação.

2.4 — Ao total serão 150 balões premiados destinados às unidades, Asa Norte (706) e 50 balões
premiados, Asa Sul (311). Totalizando assim 200 balões com prêmios/brindes.
2.5 — O período da ação poderá ser encerrada fora da data estipulada, caso os balões atingem o
limite máximo disponibilizado.
2.6 — A Papelaria JA se resguarda em corrigir erros de operação ou demais vinculados a está ação,
ao estourar o balão o cliente dar-se ciente das normas estipuladas.
2.7 — Os brindes serão surpresa, todos os “kits”/brindes ou prêmios ofertados será composto por
produtos escolares e de comercialização da empresa JA.
3 - Uso da Imagem
3.1 - A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo território nacional, das seguintes formas: (I) home page; (II) mídia eletrônica
(vídeo-tapes, televisão, cinema, entre outros). Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade,
para os mesmos ﬁns, a cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto
qualquer tipo de remuneração.

