
REGULAMENTO CONCURSO  “Sua Compra Vale Compras” 

 

1. DA DENOMINAÇÃO    

1.1. O Concurso é intitulado “Sua Compra Vale Compras”    

2. DA PARTICIPAÇÃO    

2.1. Podem participar do concurso todas as pessoas físicas, cuja inscrição e procedimentos 

estejam de acordo com as regras constantes no presente regulamento.  

2.2. Será vedada a participação de funcionários dos Supermercados Santa Catarina, parentes 

de funcionários e empresas terceirizadas pelo mesmo, bem como todos os demais envolvidos 

na organização do presente concurso e seus parentes.    

3. DO CONCURSO 

3.1. O concurso acontecerá entre os dias 01 de setembro e 02 de outubro de 2020 

3.2. Para participar, o interessado deverá:  

(I) Realizar uma compra nos Supermercados Santa Catarina 

(II) A cada R$ 50,00 em compras o(a) interresado(a) irá receber um cupom para concorrer. 

3.3. Os Sorteios serão realizados as sextas-feiras: 11/09, 18/09, 25/09 e 02/10 

3.4. Os nomes dos(a) vencedoesr(a) serão divulgado aos sábados,  por meio das redes sociais 

dos Supermercados Santa Catarina.  

3.5. Os participantes serão excluídos automaticamente do concurso em caso de qualquer tipo 

de violação deste regulamento ou fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de 

falsidade ideológica ou documental.  

3.6. Em momento algum poderá os Supermercados Santa Catarina, serem responsabilizados 

por participações atrasadas, enviadas erroneamente, incorretas ou inválidas. Os 

Supermercados Santa Catarina, não serão responsáveis por problemas ou falhas de qualquer 

tipo de atraso ou transmissões para o correto processamento de inscrições. 

 

4. DA PREMIAÇÃO  

4.1. Serão sorteados R$6.000,00 em Vales-compras de R$ 500,00, sendo 1 vale-compra por 

loja a cada sexta-feira (datas acima). 

4.2. O prêmio poderá ser utilizado pelo ganhador para realizar compras em qualquer uma das 

lojas dos Supermercados Santa Catarina. 



4.2.1 Caso os dados do ganhador estiverem errados ou incompletos, outro sorteio será 

realizado.  

4.3. O vencedor será contatado via telefone, onde serão solicitados para confirmação os dados 

pessoais (nome completo, RG, CPF, endereço, telefone e e-mail), imprescindíveis para que 

possam receber seu prêmio.    

 

5. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS  

5.1. Este concurso cultural tem caráter exclusivamente cultural e recreativo e não implica 

qualquer modalidade de pagamento por parte dos participantes, de acordo com o artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 5.768/71 e artigo 30, do Decreto nº 70.951/72. 

5.2. Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo dos Supermercados 

Santa Catarina da cidade de Lençóis Paulista e em hipótese alguma serão divulgados. No caso 

dos e-mails e números de telefones informados, esses poderão ser usados pelos 

Supermercados  Santa Catarina.  

5.3. O presente Concurso e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou 

cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer 

outro motivo que esteja fora do controle dos Supermercados santa Catarina e que 

comprometa a realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a 

sua condução como originalmente planejado.  

5.4. A participação neste Concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste regulamento. 


