
SORTEIO: FILME DOLITLLE 

 

Confira o regulamento completo do sorteio para concorrer a ingressos para assistir o filme 

Dolittle no Kinoplex North Shopping Fortaleza 

 

 

- Podem participar da promoção exclusivamente pessoas a partir de 18 anos, residentes em 

Fortaleza/CE e Região Metropolitana. Não será válida a participação de perfis empresariais, 

perfis famosos e/ou de marcas. 

- Para participar, é necessário preencher de forma completa e corretamente o formulário 

disponível no aplicativo North Shopping Fortaleza, na aba “Promoções”, clicando em “Sorteio: 

ingressos cinema Dolitlle”. 

-  O concurso terá como premiação 120 ingressos para o filme "Dolitlle". Ao todo, serão 

sorteados 60 ganhadores, e cada um terá direito a um par de ingressos. 

- O ingresso é válido para o filme "Dolitlle", de segunda a quarta-feira (exceto feriados). A troca 

é válida somente no dia da sessão no próprio cinema, não podendo haver emissão antecipada 

de ingressos. O ingresso é válido enquanto o filme estiver em cartaz. 

- O sorteio será realizado por meio da ferramenta online Random.org e o resultado será 

divulgado no dia 02/03/2020, às 17h, no Instagram (stories) do North Shopping Fortaleza 

(@northshoppingfortaleza) e site www.northshoppingfortaleza.com.br. 

- Cada pessoa só poderá participar uma vez. As participações duplicadas serão deletadas da lista 

de participantes. 

- O ganhador deverá retirar seus ingressos a partir do dia 02/03 no Serviço de Atendimento ao 

Cliente (SAC) do North Shopping Fortaleza, localizado no Piso 2, próximo à loja Le Biscuit. É 

necessário apresentar RG para a conferência do nome na lista. O Atendimento funciona das 10h 

às 22h de segunda à sábado e das 14h às 20h aos domingos e feriados. 

- Os prêmios não poderão ser trocados pelo valor relativo em dinheiro. A premiação não gera 

troco ou crédito para consumo posterior. 

- O North Shopping Fortaleza e seus parceiros reservam-se ao direito de alterar quaisquer itens 

deste regulamento, visando o bom desenvolvimento da promoção. Qualquer situação não 

prevista neste regulamento será resolvida pela comissão formada pelo North Shopping 

Fortaleza e seus parceiros, em até 72 horas. 

- Este concurso tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer modalidade de 

pagamento por parte dos participantes. 

- Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do 

concurso e de suas condições. 

- Este concurso é de total responsabilidade do North Shopping Fortaleza, estando o Instagram 

isento de qualquer compromisso. A promoção não é, de forma alguma, patrocinada ou 

administrada pelo rede social Instagram.com ou associada a ele. 


