
 

 

 

 

REGULAMENTO DE PROMOÇÕES PLANO DE PROMOÇÃO E OPERAÇÃO COMERCIAL 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EMPRESA PROMOTORA 

Razão Social: REDFIT ACADEMIAS LTDA, nome fantasia REDFIT, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF nº: 39.432.106/0001-08, neste ato representado na forma de seu Estatuto 

Social, com sede na Av. Pasteur, 552, anexo A, Vila Nova Savoia, São Paulo/SP, CEP: 03531-000, 

whatsApp (11) 96469-6766, site: www.redfit.com.br e endereço eletrônico: sac@redfit.com.br 
 

2. NOME DA PROMOÇÃO: NAMORE QUEM TE FAZ SONHAR 
 

3. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: VALE TREINO 

 
4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Abrangência territorial das unidades REDFIT - exclusivo aos 

Participantes da promoção: NAMORE QUEM TE FAZ SONHAR promovido pela Associação do Fundo de 

Promoções Coletivas do Golden Square Shopping Center , inscrita no CNPJ/MF nº: 18.761.789/0001-

89, estabelecida na Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, CEP: 09726-252. 

 
5. DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO: Das 10h do dia 26 de Maio de 2022 até as 20h do 

dia 12 de junho de 2022, horário oficial de Brasília. 

 
6. PARTICIPANTES: Exclusivo para os participantes da promoção promovida pelo GOLDEN SQUARE 

SHOPPING – NAMORE QUEM TE FAZ SONHAR, Junte R$250,00 em compras e receba um VALE TREINO 

de 30 DIAS na REDFIT GOLDEN (LIMITADO A 1 VALE POR CPF), para realização de atividade física 

na unidade REDFIT GOLDEN. 

 
7. PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 30 (trinta) dias, ininterruptos e subsequentes, 

de acesso gratuito a unidade REDFIT GOLDEN, verificar a localização junto ao site: 

www.redfit.com.br 
 

8. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 

a) A promoção será válida somente para as pessoas cadastradas na promoção: NAMORE QUEM 

TE FAZ SONHAR, que cumprirem integralmente o regulamento do GOLDEN SQUARE SHOPPING, 

com exceção dos alunos, colaboradores e prestadores de serviços da REDFIT GOLDEN 

b) O Participante deverá fazer o pré cadastro através do whatsApp (11) 96469-6766, 

informando o número de identificação do VALE TREINO. Momento que deverá agendar horário 

para efetivar o cadastro e obter acesso irrestrito à unidade REDFIT GOLDEN 

c) No horário e unidade escolhida, o Participante deverá efetivar o cadastro através de coleta 

de biometria e assinatura de contrato. 

d) O agendamento deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do 

VALE TREINO. 
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e) O VALE TREINO não é nominal e pode ser transferido, sendo identificado pelo número 

do CPF do    participante. 

f) Somente poderão utilizar os serviços REDFIT GOLDEN no horário e unidade previamente 

agendado pelo WhatsApp (informado no item c); 

 
9. CANAIS E FORMA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO: A promoção será veiculada nos canais de 

comunicação utilizados pelo promoção e pela REDFIT, sendo: anúncios em sites, redes sociais e e-

mails marketing, respeitando o Decreto nº 70.951 de 09/08/1972. 

 
10. PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO DOS PROMOÇÃOS: O prazo de caducidade para a 

utilização do VALE TREINO, será de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do voucher. 

 
11. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: a REDFIT poderá utilizar tecnologias (próprias ou de 

terceiros) para coleta de dados em suas instalações físicas, bem como em seus portais na internet. 

Por meio de termo próprio o Participante, manifestará consentimento livre, expresso e informado 

para que a REDFIT e/ou empresas parceiras tratem dados pessoais, incluindo logs, registros de 

geolocalização e informações sobre seus dispositivos móveis (como modelo, números 

identificadores, versão etc.), os quais serão tratados deforma anonimizada e mantidos sob padrão 

de segurança apropriado. 

 
12 DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos 

consumidores participantes da promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas junto à REDFIT 

 
13. RECLAMAÇÕES: O PROCON local, bem como órgãos conveniados em cada jurisdição, receberão 

as reclamações devidamente fundamentadas dos consumidores participantes 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a) Todos os participantes deverão Ler e aceitar este Regulamento, por tal ato submetendo-se 

de forma irretratável e irrevogável a todos os respectivos termos e condições através do 

contrato disponibilizado em uma das unidades. 

b) A REDFIT GOLDEN reserva-se o direito excluir os participantes cuja conduta demonstre 

desrespeito aos seus usuários e colaboradores. 



 
 
 

 

c) A REDFIT GOLDEN se reserva o direito de desclassificar as inscrições que não preencham os 

requisitos previstos nos itens anteriores ou em qualquer outra disposição deste 

Regulamento, independentemente de qualquer comunicação prévia. 

d) A REDFIT GOLDEN não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os participantes 

possam ter, oriundos de situações que estejam fora de seu controle. Para tanto, exemplifica-

se as seguintes situações, mas sem se limitar a: 

d.1) Pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na transmissão de dados no 

servidor, em provedores de acessos de usuários ou ainda por falta de energia elétrica, sem 

exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d.2) Por qualquer inaptidão física do participante ao uso da internet; 

d.3) Por limitações tecnológicas de alguns modelos de computadores; 

d.4) Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de internet; 

d.5) Por danos de qualquer espécie causados em virtude do acesso a página da internet; 

d.6) Por perda de dados, falhas e informações relativas ao uso do sistema pelo participante, 

por defeitos de sua internet. 

d.7) A REDFIT GOLDEN pode interromper e/ou cancelar o Concurso por motivo de força 
maior. 

d.8) Este regulamento poderá ser alterado pela REDFIT GOLDEN tantas vezes quantas 

forem necessárias, a fim de garantir a sua divulgação de forma eficaz. 

d.9) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Direção da REDFIT GOLDEN 

d.10) O Participante, declara estar apto para a realização de atividades física nas 

dependências da REDFIT GOLDEN. 

d.11) A simples participação no presente benefício implicará no integral reconhecimento 

das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, bem como, presumir-se- á a 

condição de que o participante não possuem qualquer impedimento fiscal, legal ou outro 

que os impeça de receber e/ou usufruir o benefício ganho. 

 
e) A promoção poderá ser divulgada pela internet ou qualquer outro meio. 

f) A REDFIT GOLDEN não se responsabilizará pela autenticidade dos dados cadastrais fornecidos 

pelos participantes. 

g) O regulamento está disponível no site www.goldensquareshopping.com.br 

h) À divulgação, condução, participação, bem como qualquer ato/fato decorrente desta promoção 

aplicar-se- á a legislação brasileira. 

i) A REDFIT GOLDEN não tem coparticipação ou qualquer responsabilidade com a promoção 

“NAMORE QUEM TE FAZ SONHAR”, em especial pelos produtos a serem sorteados, a promoção é de 

inteira responsabilidade da Associação Golden Square Shopping, inscrita no CNPJ/MF nº: 

18.761.789/0001-89, estabelecida na Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, 

CEP: 09726-25. 


