
Regulamento – Promoção "MERCADINHO PIRATININGA NO MASTER CHEF" 

1. A promoção “Mercadinho Piratininga no Master Chef” será realizada exclusivamente em ambiente da Internet, pelo 
Mercadinho Piratininga, responsável pelo prêmio oferecido aos ganhadores. 

2. A participação será efetivada mediante o preenchimento do cadastro e da resposta correta do Quiz que estará 
disponível através de um link e publicada na página do Mercadinho Piratininga no Facebook.  

3. A promoção não é de forma alguma, patrocinado, endossado, administrado ou associado ao Facebook bem como, 
aos realizadores do programa Master Chef. Ao participar desta promoção, o participante estará fornecendo suas 
informações à empresa promotora e não ao Facebook. Todas as informações fornecidas serão usadas unicamente para 
a participação nesta promoção. 

Participação 

4. O período de participação da promoção será divulgado semanalmente em nossa página do Facebook. 

5. Poderão participar desta promoção todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Brasil com acesso a 
internet.  

6. Excluem-se da participação as pessoas jurídicas, sócios e funcionários do Mercadinho Piratininga. 

7. Os interessados em participar da promoção deverão responder corretamente a seguinte pergunta: 

“Durante a exibição do programa MASTER CHEF são realizados 4 intervalos comerciais. Em qual intervalo do programa 
foi exibido o comercial do Mercadinho Piratininga?” 

a) Primeiro intervalo 
b) Segundo intervalo 
c) Terceiro intervalo 
d) Quarto intervalo 

8. Somente os participantes que responderem corretamente à pergunta serão selecionados para participar do sorteio 
que será realizado através do aplicativo online SORTEADOR (www.sorteador.com.br) 

9. O resultado e o nome do ganhador serão divulgados no dia seguinte após a realização do sorteio e publicado na 
página do Mercadinho Piratininga no Facebook e no website www.mercadinhopiratininga.com.br 

Entrega da Premiação 

10. O ganhador será contemplado com uma cesta com itens diversos divulgado a cada semana. 

11. O ganhador será avisado pelo telefone indicado no cadastro da promoção. O prêmio poderá ser retirado em até 7 
(sete) dias corridos a contar da data da apuração. Não havendo êxito na comunicação e não tendo o ganhador entrado 
em contato neste período, o participante não receberá o prêmio. 

12. O ganhador deverá apresentar no ato da entrega RG e CPF, bem como assinar o recibo de entrega do prêmio. 

13. O prêmio é individual e intransferível e não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em dinheiro, nem 
tampouco trocados por outros produtos ou serviços. 

Considerações Gerais 

14. O Mercadinho Piratininga não se responsabiliza por quaisquer dificuldades, problemas ou falhas alheias ao seu 
sistema de participação via internet. 

15. O Mercadinho Piratininga se reserva o direito de alterar os termos deste Regulamento, informando previamente 
os participantes da promoção e sempre buscando assegurar sua legalidade sem prejuízo de seus participantes. 

16. O ganhador ou responsável concorda em ceder no ato da entrega o direito de uso da sua imagem e som de voz 
sem qualquer ônus para as requerentes, para uso exclusivo na divulgação desta promoção, no período de 12 (doze) 
meses.  

17. A simples participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas de seu regulamento. 


