
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO “A Melhor Vitrine - Sua criatividade 

proporcionando surpresas” DO CAXIAS PLAZA SHOPPING 2019 

 

1. O CONCURSO 

        1.1 O concurso de vitrines e fachadas 2019, com tema o “A Melhor 

Vitrine – Sua criatividade proporcionando surpresas” será realizado pela 

administração do Caxias Plaza Shopping, conforme as regras estabelecidas 

a seguir.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Despertar o espírito natalino em nossa cidade;  

2.2. Contribuir para o embelezamento da cidade para as festividades 

natalinas;  

2.3. Incentivar os empresários do comércio para uma bela decoração 

natalina;  

2.4. Fomentar as vendas de final de ano através do maior envolvimento 

do consumidor com o período das festas desse período;  

2.5. Criar um clima de alegria e festa na cidade e no Shopping. 

 

3. REGULAMENTO 

3.1. Poderão participar do concurso todas as lojas que compõe o 

ambiente do Shopping;  

3.2. A loja é responsável pela instalação, segurança elétrica e estrutural 

dos ornamentos, bem como, pelas despesas despendidas para a 

decoração;  

3.3.  O material empregado na decoração da vitrine e/ou fachada ficará a 

cargo de cada loja participante com inteira liberdade de escolha;  

3.4. A loja poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá 

estar atenta para o prazo da captação das fotos junto a fotógrafa da 

agência.   



 
3.5. No dia 10/12/2019 (terça-feira) a fotógrafa da agência de marketing 

elaborará uma (01) foto (imagem) atual (Dezembro/2019) da 

vitrine/fachada ou loja decorada para a votação nas redes sociais. 

4. JULGAMENTO  

4.1.  O julgamento será apurado da seguinte forma: 

A foto que obter mais quantidade numérica de curtidas somadas nas 

redes sociais oficiais do Caxias Plaza Shopping, (Facebook e Instagram) 

referente às fotos da decoração natalina de cada loja será a vencedora; 

4.2. As vitrines para avaliação serão julgadas, sendo que as fotos das 

lojas participantes estarão disponíveis nas redes oficiais FACEBOOK e 

INSTAGRAM do Caxias Plaza Shopping, de 11/12/2019 a 18/12/2019, 

período da votação; 

4.3.  As fotos produzidas serão captadas conforme a orientação do 

lojista, e após, serão de exclusiva responsabilidade do participante 

quanto à nitidez, coloração, iluminação, contraste e demais requisitos 

técnicos, sendo proibido o uso de enfeites ou outros acessórios virtuais 

(manipulação de imagens), pois acarretará a não utilização da imagem 

enviada; 

4.4. A divulgação do vencedor acontecerá no dia 19 de dezembro de 

2019, no site do Caxias Plaza Shopping e nos seus respectivos perfis 

oficiais nas redes sociais FACEBOOK e INSTAGRAM.  

4.5. A entrega dos prêmios acontecerá a partir do dia 06 de janeiro de 

2020;  

4.6. Para o efeito de resultado do julgamento, será considerada a foto 

com mais número de votos, conforme especificação do item 4.1.  

4.7. Em caso de empate, a administração do Shopping irá desempatar. 

Contanto, e dependendo o número de funcionários registrados e 

proprietários de cada estabelecimento, se caso for menor que 05 

funcionários por loja empatada, poderão ter duas lojas vencedoras. 

Caso contrário a administração desempatará.  

4.8. O prêmio será entregue para o (os) proprietário(s) da Empresa/ 

Lojista, constante no contrato social, cabendo a estes a decisão de 

compartilhar com a equipe.  



 
 

5. PREMIAÇÃO 

 5.1. O concurso de vitrines, fachadas e decoração interior irá conferir ao 

vitorioso, conforme a fachada mais votada, um passeio, de um dia, no 

final de semana na Serra Gaúcha;  

5.2.  O destino será informado no decorrer do concurso. 

5.3.  Os custos referente a premiação serão assumidos pelo fundo de 

promoção. 

5.4. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 

administração do Shopping, coordenadora do presente concurso. 

 

   

              Ganhador                                                      Administrador             

CPF:                                                                 CPF: 

 

 

Caxias do Sul, de Dezembro de 2019. 

 


