Regulamento da Campanha Dia das Mães ACIT/CDL Tijucas
A ACIT/CDL Tijucas está à frente de mais uma campanha com o objetivo de
movimentar o comércio da cidade, alavancar as vendas e beneficiar os
consumidores locais. Desta vez a campanha é voltada para esta data tão
especial, o Dia das Mães (12 de Maio).
Nome da Campanha: Dia das Mães ACIT/CDL Tijucas;
Área de execução: Município de Tijucas (SC);
Objetivo da Promoção: Incrementar as vendas no comércio local;
Data de início e de término da campanha: 17 de abril de 2019 a 12 de maio
de 2019;
Data do sorteio, horário e endereço completo da apuração: A apuração e
sorteio serão realizados na Casa do Empresário, sede da ACIT/CDL Tijucas, na
Rua Minervino Miguel Ferreira, 354, Centro, Tijucas (SC), Praça Nereu Ramos,
no dia 15 de maio, às 10h, com livre acesso aos interessados.
Descrição detalhada da operação:
O lojista estipula o valor em compras de mercadorias para fornecer o cupom. Ao
receber o cupom, o consumidor deverá preenchê-lo obrigatoriamente com seus
dados pessoais (nome completo, endereço, telefone, CPF ou RG) e responder
à pergunta corretamente: Qual a entidade realizadora da promoção?
Resposta: (x) ACIT/CDL Tijucas - ( ) Outros.

O cupom deverá ter o carimbo da loja onde a compra foi efetuada e o cliente
precisa depositar o cupom em uma urna existente nas lojas participantes.
Nos dias e horários estipulados abaixo, as urnas serão abertas e, através da
movimentação de monte, será retirado, aleatoriamente, um cupom por vez.
Serão considerados ganhadores os cupons sorteados que contenham todos os
dados solicitados preenchidos com clareza e exatidão e que possuam a resposta
correta da pergunta. A resposta incorreta ou a sua falta será motivo de
desclassificação do cupom. Também não serão considerados os cupons com
rasuras, falsificação, cópia, defeitos que impossibilitem reconhecer sua
autenticidade ou os cupons que não tiverem o carimbo da loja.
Ressalvando que no caso de farmácias e drogarias, somente nas compras de
cosméticos e perfumarias serão computados valores para o recebimento dos
cupons, uma vez que medicamentos não são permitidos como objetos da
promoção comercial.
No momento da apuração, serão realizados controles efetuados pela ACIT/CDL
Tijucas identificando as empresas aderentes que distribuíram cupons, através
do carimbo de identificação da empresa que confirmará sua autenticidade e
validade.
As empresas participantes deverão entregar as urnas na Casa do Empresário,
sede da ACIT/CDL Tijucas, na Rua Minervino Miguel Ferreira, 354, Centro,
Tijucas (SC) até às 12h do dia 14 de maio de 2019. Encerrado o período de
participação, o conteúdo das urnas será transferido para um recipiente único.
Prêmios:
- 05 (cinco) vale-compras no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a serem gastos
nas lojas participantes da campanha. O valor será disponibilizado através de um
cartão Útil Card.
Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado por notificar
os contemplados: Os contemplados serão notificados através de telefonema. A
divulgação do resultado dos sorteios ocorrerá através do site oficial
(www.acitijucas.com.br) e das redes sociais da ACIT/CDL Tijucas. Os prêmios
serão entregues aos contemplados livres de qualquer ônus na Casa do

Empresário, sede da ACIT/CDL Tijucas, na Rua Minervino Miguel Ferreira, 354,
Centro, Tijucas (SC).
Os cupons sorteados ficarão em poder da ACIT/CDL Tijucas como comprovante
de entrega, assim como fotocópias do documento de identidade e CPF dos
contemplados.
O prêmio sorteado não reclamado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir
da data do sorteio perderá sua validade.
Cada loja participante terá 500 (quinhentos) cupons para serem distribuídos.

