
REGULAMENTO CONCURSO “TURISMO PEDREIRA 2021”

Mandatária: Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – ACEP, Rua Mario Zarpelon, 279, Jd Triunfo,
Pedreira – SP, CNPJ: 46126490000121.

1- DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO
1.1- O período de execução do presente concurso será de 13/10/2021 a 26/11/2021, sendo realizada em todo o
território nacional através da rede social Instagram.
1.2- Primeira apuração: Dia 01/11/2021, as 12h. O período de participação para esta apuração será da 0h do dia
13/10/2021, as 11h59min do dia 01/11/2021.
1.3- Segunda apuração: Dia 26/11/2021, as 12h. O período de participação para esta apuração será da 0h do dia
02/11/2021, as 11h59min do dia 26/11/2021.

2. DA ELEGIBILIDADE
2.1 - Poderão participar deste concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas em território nacional,
maiores de 18 (dezoito) anos, que estejam devidamente cadastradas e possuam uma conta válida na rede social
Instagram, na forma deste regulamento.
2.2- O perfil na rede social deverá estar aberto ao público durante a realização do concurso, permitindo, assim,
o acesso sem restrição pela mandatária.
2.3 -  Serão automaticamente desclassificados os participantes  que possuírem perfis  falsos (fakes) e/ou que
pertençam a pessoas jurídicas ou não personificadas. Para verificar esta condição a mandatária analisará o perfil
dos participantes e seus últimos posts.
2.4 - Fica previamente esclarecido que o participante será o único responsável pelos dados indicados na rede
social  citada,  isentando  a  empresa  mandatária  de  qualquer  problema  por  informações  falsas,  incorretas,
inválidas e/ou imprecisas.
2.5  -  Caso  seja  constatada  qualquer  incongruência  nos  dados  indicados  pelo  participante,  este  será
imediatamente desclassificado.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Para participar os interessados elegíveis deverão, durante o período da promoção:
3.1.1 - Seguir a página do Instagram @turismopedreira 
3.1.2 - Curtir a foto oficial do instagram @turismopedreira
3.1.3- Compartilhar a foto oficial no storie do Instagram e marcar o @turismopedreira
3.1.4- Comentar #promocaoturismopedreira2021
3.1.5- Marcar 2 amigos
3.1.6- A opção “Conta Privada” no perfil do participante na rede social utilizada deve estar desativada ou post
em modo público.
3.1.7- Cada interessado poderá marcar quantos amigos(as) desejar.

3.2 -  Os conteúdos que envolverem terceiros, que não o participante,  pressupõem que este providenciou a
devida autorização de uso, não sendo a empresa mandatária responsável por este uso e/ou citação.

3.3 - Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo
responder  por  crime de falsidade  ideológica  ou documental.  Para  efeito  desse  item,  considera-se fraude a
participação de pessoas não elegíveis conforme critérios estabelecidos neste regulamento; as inscrições que
tenham sido efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.

3.4 - Ao aderir a essa promoção, os participantes do concurso concordam em ceder à mandatária, de forma
gratuita e em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do regulamento, conforme item XXV, do Anexo III
da Portaria MF 41/2008, o direito de utilização de seu nome, imagem e voz, bem como autorizam a utilização
do vídeo postado, nos meios de comunicação de sua exclusiva escolha, por exemplo, televisão, internet e site do
concurso, redes sociais entre outros, para exposição e divulgação do concurso e/ou de suas marcas e produtos.

3.5 -  Os participantes também concordam em ter seu nome, imagem e voz diretamente ligados à empresa
mandatária apenas para os fins de comunicação e divulgação do presente concurso, e que isso não se caracteriza
de maneira alguma como obrigação, contrato publicitário e/ou vínculo empregatício.



3.6 – Os vale-compras poderão ser utilizados em empresas participantes do referido concurso, as quais fazem
parte  do  comércio  turístico  de  Pedreira  e  são  Associadas  à  mandatária.  A relação  será  divulgada  no  site
www.pedreira.tur.br .

3.7 – Somente poderá haver 1 prêmio por perfil sorteado. Caso ocorra, será sorteado outro perfil até que não se
repita.

4 - DA APURAÇÃO
4.1 -  Todas  as  marcações  feitas  pelos  participantes,  desde  que  aceitas  na  forma  deste  regulamento,  serão
submetidas  e  analisadas  por  uma  Comissão  Julgadora,  que  será  formada  por  profissionais  da  empresa
mandatária, sendo sua decisão soberana, irrevogável e irrecorrível.

4.2 - O resultado de cada apuração será divulgada em até 5 (cinco) dias após o término de cada sorteio. O
resultado será divulgado na página do Instagram @turismopedreira 

5- DA PREMIAÇÃO
5.1 - Na apuração do dia  01/11/2021 serão sorteados 05 vale-compras de 300,00 (trezentos reais) cada, em
mercadorias disponíveis nos estabelecimentos participantes desta promoção.
5.2 - Na apuração do dia  26/11/2021 serão sorteados 03 vale-compras de 500,00 (quinhentos reais) cada, em
mercadorias disponíveis nos estabelecimentos participantes desta promoção.
5.3 - O valor total da premiação em vale-compras é de R$ 3.000,00 (três mil reais)

6 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS
6.1  -  Os  vencedores  deste  concurso  serão  comunicados  desta  condição  via  mensagem  privada,  devendo
informar todos os dados que vierem a ser solicitados, visando a entrega do vale-compras, que será combinado
com o(a) ganhador(a) a melhor forma de entrega, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de divulgação
do resultado da promoção.
6.2 - O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será entregue no seu nome, sendo
vedada sua transferência. Não se admitirá, em qualquer hipótese, a transferência parcial ou total de direitos na
titularidade do prêmio a ser distribuído nesta promoção.
6.3 - Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.

7 - PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS PRÊMIOS
7.1 - O direito de reclamar os prêmios prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias após a data da divulgação do
resultado do concurso, de acordo com o artigo 6º do Decreto nº. 70.951/72. O prêmio, caso não seja distribuído,
terá seu valor recolhido em favor da União, na forma da Lei.

8 - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - Esta promoção não é de nenhuma forma patrocinada, organizada, promovida, endossada, administrada
nem de outra forma associada com as redes sociais utilizadas. O participante reconhece e concorda que as redes
sociais não terão nenhuma responsabilidade sobre a presente promoção, nem qualquer outra responsabilidade
dela decorrente.
8.2 - O concurso poderá ser divulgado pela internet, televisão, tabloides ou qualquer outro meio publicitário de
escolha da mandatária.
8.3 - O(a) contemplado(a) autoriza a empresa mandatária a utilizar o seu nome, imagem e som de voz, em
caráter gratuito, irrevogável, irretratável e universal, para a divulgação do presente concurso, em todos os meios
de divulgação existentes como televisão, jornal, rádio, cinema, telemidia, revista, mídia exterior, internet, rede
sociais, não significando, implicando ou resultando em qualquer obrigação de divulgação, nem de pagamento,
com limite de até um ano após o término da promoção comercial.
8.4  -  As  dúvidas  e  controvérsias  originadas  de  reclamações  dos  participantes  deste  concurso  deverão  ser,
primeiramente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo, submetidas aos órgãos integrantes
do Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor.
8.5 -  O regulamento completo do concurso estará  disponível  no site  www.pedreira.tur.br  e  nos  comércios
participantes deste concurso.
8.6 - A participação na presente promoção implica na aceitação automática de todas as disposições do presente
regulamento.




