REGULAMENTO COMPLETO - Instagram
Promoção Dia das Crianças 2020 “ESSE TABLET JÁ É MEU - MERCADINHO PIRATININGA”
1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: São José dos Campos/SP, Campos do Jordão/SP, Paraibuna/SP, Caraguatatuba/SP
2. PERÍODO DA PROMOÇÃO: 21/09/2020 à 16/10/2020
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 21/09/2020 à 15/10/2020
4. PREMIAÇÃO: 1 (um) Tablet Samsung Tab A 32GB 10,1”
5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar seguidores residentes nas cidades da área de abrangência, conforme item 1. Para concorrer ao prêmio,
é necessário respeitar todos os itens e seguir as regras abaixo descritas:
5.1 Inscrição no Instagram:
a) Seguir o perfil @mercadinhopiratiningaoficial no Instagram.
b) Curtir o post oficial da promoção no Instagram do Mercadinho Piratininga @mercadinhopiratiningaoficial)
c) Marcar 2 (dois) amigos nos comentários no post oficial da promoção
5.2 Validação da inscrição no Site:
a) Acessar a Área Kids no site https://www.mercadinhopiratininga.com.br/kids/colorir.php
b) Escolher um desenho para colorir.
c) Feito isto, salvar e enviar o desenho colorido junto com formulário preenchido com os dados pessoais do
participante.
6. APURAÇÃO:
Serão válidos os comentários e inscrições no site recebidos até às 23:59h do dia 15/10/2020. O sorteio será realizado no
dia 16/10/2020, utilizando a ferramenta online Sorteiogram. Na data do sorteio o perfil do participante deverá estar em
modo público (aberto).
7. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
7.1 Caso o sorteado não tenha preenchido todos os requisitos listados nos itens 5.1 e 5.2, este será desclassificado
automaticamente e realizado outro sorteio em seguida.
7.2 Os seguidores que marcarem nos comentários perfis empresariais e/ou de marcas, personalidades ou fake serão
desclassificados.
8. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado será divulgado em uma publicação em stories e no post oficial da promoção no Instagram
@mercadinhopiratiningaoficial, no mesmo dia ao do sorteio.
9. ENTREGA DOS PRÊMIOS:
9.1 O Mercadinho Piratininga entrará em contato com o perfil ganhador através de uma mensagem direta no Instagram.
9.2 Os prêmios são pessoais e intransferíveis e serão entregues, sem ônus, na Loja Mercadinho Piratininga mais próxima
do contemplado, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da apuração.
9.3 Na eventualidade de o ganhador ser menor de idade, o seu responsável legal deverá receber o prêmio da promoção
em nome do menor e, para tanto, precisará comprovar tal condição.
9.4 O participante contemplado deverá apresentar e fornecer no ato da entrega do prêmio, cópia do seu RG e do CPF, bem
como assinar o recibo de entrega do prêmio, o qual, de posse da Empresa Promotora, constituirá prova de entrega do
prêmio. O recibo de entrega do prêmio será mantido sob guarda da Empresa Mandatária, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
após o término da promoção.
9.5 A responsabilidade pela qualidade, garantia, desgastes ou eventuais defeitos ou vícios ocultos apurados após a entrega
e uso do referido prêmio, serão das empresas fabricantes, ficando o Mercadinho Piratininga Ltda isento de qualquer
responsabilidade ou ressarcimentos dos mesmos, objeto da presente promoção.
9.6 O contemplado terá um prazo de até 3 (três) dias corridos após a entrega do prêmio para realizar testes e caso se faça
necessário, acionar a assistência técnica do produto.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer modalidade de pagamento por parte dos
participantes, não sendo, portanto, necessária a aquisição de nenhum produto, bem ou serviço.
10.2 Estão excluídos de participação nesta promoção os sócios da promovente, os funcionários e/ou quaisquer pessoas
físicas ou jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na elaboração desta promoção, todos assim considerados em seus
vínculos com a promovente na data de apuração, quando será verificado se o contemplado se enquadra em uma dessas
categorias.
10.3 Os participantes ganhadores ou seus responsáveis concordam em ceder neste ato os direitos de uso de sua imagem e
som de voz, sem qualquer ônus para a requerente, para uso exclusivo na divulgação desta promoção, pelo período de 12
(doze) meses após seu término.
10.4 Em caso de dúvida haverá à disposição dos interessados, o endereço de e-mail do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor: contato@mercadinhopiratininga.com.br.

