REGULAMENTO DO GAME “Arena Time Brasil”
Trata-se do jogo denominado “Arena Time Brasil”, promovido pelo Boulevard Shopping
Brasília localizado no Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte – Brasília - DF,
CNPJ/MF 11.734.666/0001-90, em seu site (www.boulevardbrasilia.com.br), sem
premiação, com a finalidade lúdica de fomentar interesse pelos esportes olímpicos no
Brasil, de abrangência em todo o território nacional, sendo livre participação de todos
os cidadãos interessados.
Início e Término: de 16/07/2021 a 08/08/2021.
Dos Participantes:
Poderá participar do game, qualquer cliente, pessoa física, residente e domiciliada em
todo o território nacional, que manifestar interesse em participar dos jogos interativos
liberados por meio de um link no site do shopping. Não será ofertada premiação,
apenas jogos de interação entre o público e o sistema.
Como Participar.
O game Arena Time Brasil é um jogo on-line, disponível de forma gratuita no site do
shopping. Haverá ranking dos jogadores mais bem colocados, sem qualquer
premiação, apenas pela finalidade lúdica de lazer e entretenimento.
Qualquer pessoa física que tenha um aparelho do tipo smartphone, computador, tablet
e similares com acesso à internet poderá jogar.
Para jogar o cliente deverá preencher um cadastro (nome completo, data de
nascimento, CPF e e-mail) e, na sequência, seguirá para a tela de início do jogo. Será
dispensado aos menores de 12 (doze) a necessidade de cadastro, que por sua vez serão
redirecionados à tela de início do jogo de imediato e não participarão do Ranking de
jogadores.
O shopping poderá coletar informações de adolescentes apenas em seu melhor
interesse, para atender a eventuais solicitações ou para fornecer um produto ou
serviço requisitado.
Os clientes poderão escolher entre 3 (três) modalidades de esporte: Futebol, Surfe e
Skate e, também, escolher o jogador entre os personagens disponíveis.
Os pontos serão cumulativos durante o período de disponibilização dos jogos no site
do shopping, mesmo mudando de modalidade de esporte (dentre as 3 disponíveis).

Durante o período de liberação dos jogos no site do shopping, o cliente terá acesso
somente à sua pontuação. O shopping terá acesso ao ranking geral, e poderá utilizá-lo
para postagens e divulgação em redes sociais. Não haverá premiação nesta ação,
somente um evento lúdico, sem fins de promoção comercial, razão pela qual não há
necessidade de autorização prévia na SECAP/ME.
Divulgação da Imagem dos Participantes: Os participantes concordam desde já, com a
utilização de seus nomes e sobrenomes apenas e tão somente para fins de
disponibilização de placar dos jogos.
Considerações Gerais.
As dúvidas e controvérsias deverão ser sanadas diretamente com o Shopping por
intermédio do telefone: (61) 3550-6781
Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do shopping para solução de quaisquer
questões referentes à presente ação.
Este Regulamento estará disponível, em sua integralidade no site
www.boulevardbrasilia.com.br
A ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia
estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71 e suas regulamentações.
A simples participação na presente campanha implica na concordância, aceitação e
reconhecimento do presente Regulamento, bem como autoriza o Shopping a promover
a divulgação dos nomes dos participantes, somente para eventual disponibilização de
ranking de jogadores.
A participação nesta ação não gerará aos consumidores nenhum outro direito ou
vantagem que não estejam expressamente previstos neste regulamento.
Esta ação, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou cancelada
pelo Shopping, mediante simples aviso, por motivo de força maior ou por qualquer
outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da empresa promotora e
que comprometa o regular andamento da ação, de forma a impedir ou modificar
substancialmente a condução desta como originalmente planejado.

