REGULAMENTO
PROMOÇÃO “BIKE TODO DIA”
JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA.
AVENIDA SENADOR FEIJO, 634 – VILA MATHIAS
SANTOS - SP
CNPJ nº 03131150/0001-22
1 . DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
1) A promoção “BIKE TODO DIA” irá sortear uma bicicleta (conforme a descrição
abaixo), todos os dias até data indeterminada. Esta promoção será realizada pelo
Jornal Diário do Litoral Ltda. Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 03131150/0001-22,
e acontecerá no município de Santos - SP.
2) Poderá participar qualquer pessoa física, maior de 16 (dezesseis) anos, portadora de
CPF válido, que preencher o cupom a ser fornecido nas edições impressas do Jornal
Diário do Litoral Ltda., e depositar, em Santos, no horário de funcionamento das
lojas da REDE POUPAFARMA e nas demais cidades nas bancas de jornais
participantes da promoção, o respectivo cupom para o sorteio com data específica
indicada no cupom.
3) As urnas estarão disponíveis em todas as lojas da REDE POUPAFARMA na cidade
de Santos-SP e nas demais cidades em todas as bancas de jornais participantes da
promoção.
4) Somente serão válidos os cupons impressos no Jornal Diário do Litoral Ltda., não
sendo aceitos cupons fotocopiados por qualquer meio.
5) Não serão válidos para fins de participação no respectivo sorteio:
a. Cupons emitidos com data diversa a data do sorteio,
b. Cupons rasurados ou com quaisquer modificações, que não permitam a
verificação dos dados e autenticidade.
6) Os sorteios das bicicletas serão realizados nas dependências do Jornal Diário do
Litoral Ltda., Avenida Senador Feijó, 634 – Vila Mathias – Santos / SP, sempre as
13 horas, de segunda a sexta feira. Os sorteios serão abertos ao público e transmitidos
ao vivo pela internet no sitio do Facebook do Jornal Diário do Litoral Ltda.
2. DA CONTEMPLAÇÃO E PREMIAÇÃO
1)
Serão contemplados os sorteados que tenham preenchido o cupom
corretamente. O Jornal Diário do Litoral Ltda. entrará em contato via telefone e
correio eletrônico (e-mail) no dia do sorteio informando o sorteado para retirada do
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vale-prêmio. O prazo para retirada do vale-prêmio é de 01 (uma) semana. Caso não
seja retirado o vale-prêmio a premiação será cancelada;
2) Com o vale-prêmio, o contemplado terá direito a retirar uma bicicleta conforme a
descrição abaixo, ou utiliza-lo como vale-prêmio de produtos constantes nas lojas
WALLBIKE Ltda. no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). Os
ganhadores deverão efetuar suas compras de uma única vez e retirá-las no ato da
compra. O prazo do vale-prêmio será de 01 (uma) semana;
3) O eventual saldo do vale-prêmio não utilizado não será restituído, indenizado e/ou
compensado aos ganhadores, a qualquer título. Do mesmo modo, caso os valores das
compras ultrapassem o valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), será
de responsabilidade exclusiva do contemplado arcar com a diferença, de acordo com
os meios de pagamento aceitos pelas lojas WALLBIKE Ltda.;
4) Não poderão participar pessoas que trabalhem no Grupo Gráfico Diário do Litoral
ou parentes até segundo grau, ou que tenham participação na organização do
respectivo sorteio.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO
1) Em caso de fraude comprovada ou infração ao presente Regulamento, o participante
será excluído automaticamente da promoção, observando-se o quanto estipulado no
item 2.4 deste Regulamento.
2) Caso não se verifique a veracidade, correção ou presença das informações exigidas
neste Regulamento, o contemplado perderá o direito ao brinde.
3) Em caso de desclassificação e/ou identificação das pessoas impedidas de participar,
após a contemplação, o participante perderá o direito ao brinde, que retornará ao
estoque de brindes, para ser novamente sorteado durante o período de participação
desta promoção.
4) Os brindes não poderão ser trocados por dinheiro ou por quaisquer outros produtos,
excetos os constantes nas lojas WALLBIKE Ltda.
4. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO
1) A divulgação desta promoção poderá ser feita por meio de Mídias Sociais, Jornal O
Santista e Jornal Diário do Litoral Ltda.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1) A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos contemplados.
2) Os ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista dos seus brindes,
a utilização, pelo Promotor (Jornal Diário do Litoral Ltda.), de seus nomes, imagens
e sons de voz, em qualquer um dos meios escolhidos para divulgação desta campanha,
pelo período de 01 (um) ano a partir da data da respectiva contemplação. O Promotor
compromete-se, nos termos do que dispõe o artigo 11º da Portaria nº 41/2008 do MF,
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3)
4)

5)

6)

a não comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados coletados em razão
desta promoção.
As dúvidas acerca das formas de participação nesta promoção poderão ser esclarecidas
por meio da Central de Atendimento fone: (13) 3301-9777.
As dúvidas e controvérsias oriundas dos consumidores participantes desta promoção
serão, preliminarmente, dirimidas por seus respectivos organizadores e,
posteriormente, submetidas ao órgão responsável pela autorização. Eventuais
reclamações, devidamente fundamentadas, deverão ser dirigidas ao Procon de
domicílio do promotor (Jornal Diário do Litoral Ltda.).
Excluem-se de participação na presente promoção as pessoas jurídicas, as não
residentes em território nacional e/ou sem CPF válido, os acionistas, diretores,
empregados, representantes comerciais (e seus sócios) do Promotor (Jornal Diário do
Litoral Ltda.), sendo a identificação de tais condições efetuada, no momento da
contemplação, por meio de listagem de RH.
O regulamento completo desta promoção será disponibilizado no sitio na internet do
Jornal Diário do Litoral Ltda., sendo que a participação na promoção implica na
aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições.

6. DESCRIÇÃO DO PRÊMIO
BICICLETA ARO 26 BEACH
REF: 12
Categorias Aro 26, Bicicletas
Tag: Bike

Fabricante: WallBike
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