REGULAMENTO PROMOÇÃO “CINEMA EM DOBRO”
BOURBON SHOPPING IPIRANGA

1.
Promoção válida de 03/11/2021 a 25/11/2021 somente nas lojas de alimentação
participantes e Cinemark do Bourbon Shopping Ipiranga, localizado na Av. Ipiranga, 5200, em
Porto Alegre/RS.
2.
O cliente deve apresentar nota fiscal a partir de R$ 40,00 das lojas de alimentação na
bilheteria do Cinemark, dentro do período da promoção e, na compra de 1 (um) ingresso inteiro,
de segunda a quinta-feira, ganha outro para o seu acompanhante. A nota e/ou cupom fiscal
será carimbada pela equipe de atendimento do cinema para participação na promoção.
3. Cada cliente/CPF, independentemente do valor a ser consumido nas lojas participantes de
alimentação, desde que igual ou acima de R$ 40,00 (quarenta reais), e na compra de 1 (um)
ingresso inteiro no cinema, sendo ingressos de cinema válidos de segunda a quinta-feira, e
exceto feriados, exceto salas 3D, XD, IMAX e Dbox, tem direito a 1 (um) ingresso extra de cinema,
para o seu acompanhante.
4. O Bourbon Shopping Ipiranga, AIRAZ Administradora e demais empresas do Grupo Zaffari,
ficam excluídos e isentos de qualquer pleito ou reclamação, face a responsabilidade total da
comunicação alusiva as informações corretas e claras quanto as regras da Promoção para os
clientes dos lojistas participantes da presente promoção.
5. O Bourbon Shopping Ipiranga poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, cancelar
a campanha por meio de aviso publicado no interior do shopping, no site
www.bourbonshopping.com.br ou, ainda, por meio dos demais meios de comunicação que o
shopping entender como necessários, sem que caiba aos lojistas participantes e clientes da
campanha qualquer tipo de reivindicação ou indenização pelo cancelamento da mesma.
6. Esta promoção enquadra-se na modalidade “comprou-ganhou”, não implicando em qualquer
tipo 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.
7. O Bourbon Shopping Ipiranga e o Cinemark não se responsabilizam pela sessão lotada ou finalizada
para compra de ingressos.
8. Os participantes da promoção transferem às empresas promotoras, sem nenhum ônus, e em
caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre o conteúdo de fotos, vídeos,
áudio e imagens que venham a ser produzidos e divulgados em canais de comunicação pelas
empresas promotoras e utilizados por tempo indeterminado.
9. A simples participação nesta promoção, significa que o participante conhece e aceita
plenamente todas as normas e as condições expressas no presente regulamento, sem direito a
nenhum pleito.

LOJAS PARTICIPANTES
BALANCEADO
BELGALETO - DI PAOLO GALETO E GRELHADOS
BELLA GULA
BEROLA
CACAU SHOW
CAFE COM PECADO
CHEF DA EMPADA
GURIS
JEFE PASTA E CIA
MARIA ACAI
MC DONALD'S
NANKING
PAMPA BURGER
PETISKEIRA
PRAWER
SABOR DOS PAMPAS
SUSHIAKI
TROPPO BUONO
USINA DE MASSAS
VILLAGGIO

