
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

Descrição detalhada da operação: Responda em nossas redes socias até 30/09/2018 através de uma 
foto a seguinte pergunta “O que faz da infância o período mais feliz da vida?” para concorrer a um kit 
completo para sua festa com os amigos, a foto mais criativa irá receber um Kit completo de produtos
NUCITA (doces) para uma festa com até 30 convidados e ainda irá receber 05 mini caixas de som para
o ganhador  e mais 4 (quatro) amigos + 5 kits de brinquedos retrô ( io-io, bolinhas de gude, cubo 
mágico, futebol de botão e peão).

 

No período de 01/10/2018 a 12/10/2018 as melhores fotos selecionadas pela empresa serão postadas 
em nossa rede social (Facebook) para que o público da página faça uma votação a�m de selecionar 
a melhor. A foto selecionada que obter maior aceitação do público será a vencedora do concurso.

  

1.    Promoção válida em todo território nacional no período de 01/09/2018 a 12/10/2018 realizada pela 
Companhia Industrial de alimentação Ltda – NUCITA com sede na Rua Jati nº 93 – Cumbica – São Paulo
– SP Cep. 07180-140 inscrita no CNPJ nº 49.046.006/0001-99

 

2.    Para participar da promoção Dia das Crianças com NUCITA, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Responda em nossas redes socias através de uma foto a seguinte pergunta “O que faz da infância o
período mais feliz da vida?”

 

3.    É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do 
Decreto 70.951/72.



 

 

4.    Não poderão participar da promoção (funcionários da empresa). A empresa promotora 
providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração.

 

5.    Forma de apuração: As fotos recebidas nas redes sociais até 30/09/2018 serão pré-selecionadas 
pela empresa, posteriormente será criado um álbum nas redes sociais para que o público da página faça 
uma votação a�m de selecionar a melhor foto no período de 01/10/2018 a 12/10/2018 A foto que obter 
maior aceitação do público, através de curtidas, será a vencedora do concurso.

6.    O resultado da promoção será divulgado em 12/10/2018 nas redes socias da empresa e os c
ontemplados serão comunicados pela empresa através de e-mail.

 

7.    Prêmios: Kit completo de produtos NUCITA (doces) para uma festa com até 30 convidados e ainda 
irá receber 05 mini caixas de som para o ganhador e mais 4 (quatro) amigos + 5 kits de brinquedos retrô 
(io-io, bolinhas de gude, cubo magico, futebol de botão e peão).

 

8.    Os prêmios serão entregues em até 30 dias, na residência do contemplado sem qualquer ônus aos
contemplados. A empresa promotora arcará com os custos de envio.

 

9.    O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente para 
a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração.

 

10. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção 
deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, 
submetidas à CAIXA/CEPCO. O PROCON local, bem como os órgão conveniados, em cada jurisdição 
receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes.

 

Certi�cado de Autorização CAIXA n° 3-0672/2018.


