REGULAMENTO DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN NO ALDEIA
1. DA DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
1.1 A campanha promocional “DIA INTERNACIONALDA SÍNDROME DE DOWN NO
ALDEIA”, é aberta às pessoas com Síndrome de Down, sendo associadas ou não do
Aldeia das Águas. De 21 a 23 de março de 2018 o parque aquático oferecerá
gratuidade à pessoa com Síndrome de Down acompanhada dos pais e/ou
responsáveis, além de cônjuge ou namorado (a).
1.1.2 A pessoa com Síndrome de Down precisa apresentar autorização dos pais e/ou
responsáveis, além de documento original com foto ou certidão de nascimento.
1.1.3 A promoção é aberta ainda às instituições de ensino e/ou atendimento à pessoa
com Síndrome de Down. Nesse caso, em específico, um responsável pela instituição
deve entrar em contato previamente com o setor de Eventos do Aldeia – de segunda
sexta, das 9h às 17h, pelo telefone: 24 2433-1122 – para fazer o agendamento da
visita.
1.2 Esta ação é realizada pelo Aldeia das Águas Park Resort, associação, sem fins
lucrativos, com sede na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), km 270, no distrito de
Dorândia, Barra do Piraí, RJ, CEP: 27160-000, sob o CNPJ/MF: 39.204.391/0001-00.
1.3 O benefício não inclui alimentação, bebidas, o translado do até o parque e outros
custos além dos citados acima.
2. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
2.1 Esta promoção terá início no dia 21/03/2018 e encerrar-se-á no dia 23/03/2018,
sendo improrrogável o período de vigência desta promoção.
3. DA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO
3.1 A divulgação desta promoção dar-se-à através da página do Facebook oficial do
Aldeia das Águas Park Resort.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. O Aldeia das Águas Park Resort reserva-se o direito de alterar, suspender ou
mesmo encerrar o presente benefício a qualquer tempo, sem qualquer aviso ou
comunicação, sem que este fato acarrete qualquer dever indenizatório.
4.2 O Aldeia das Águas Park Resort poderá estender os prazos e benefícios da
presente promoção, no todo ou em parte, a seu exclusivo critério.
4.3 A utilização do desconto promocional, implica na aceitação total e irrestrita pelo
participante das condições descritas neste regulamento, que é disponibilizado para
consulta no site www.aldeiadasaguasresort.com
4.4 Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 95.768/71,
regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72).
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