SINDILOJAS PASSO FUNDO
REGULAMENTO DA CAMPANHA
OUTUBRO MÁGICO- MÊS DAS CRIANÇAS
A Campanha Outubro Mágico – Mês da Criança, promovida pelo Sindicato do
Comércio Varejista de Passo Fundo, SINDILOJAS-Passo Fundo, entidade
inscrita no CNPJ 92.049.030/0001-00, destina-se em estimular o consumo
junto aos estabelecimentos comerciais da cidade, mediante o posterior sorteio
de brindes aos consumidores participantes, de acordo com as seguintes
regras:
1) A campanha não tem finalidade de arrecadação de dinheiro em favor da
entidade sindical ou de qualquer pessoa física ou jurídica, mas
exclusivamente de incentivo às compras no comércio varejista, na
cidade de Passo Fundo;
2) Poderão participar do sorteio de brindes todas as pessoas físicas que
realizarem compras nas lojas do comércio da cidade de Passo Fundo,
no período compreendido entre 01 até ás 18 horas do dia 27 de outubro
de 2021;
3) A participação poderá ocorrer sempre que o interessado comprar, no
comércio local, mais do que R$ 50,00. Para participar deverá o
interessado remeter ao Sindilojas, na forma prevista no item seguinte.
4) A nota fiscal de compra no comércio local deverá ser remetida, por cópia
(legível), ao WhatsAap do Sindilojas 54 3313 6333, acompanhada de
nome completo e número de documento (RG ou CPF).
5) Os prêmios serão objeto de parcerias com as empresas do comércio
local.
6) A campanha será impulsionada mediante a divulgação nas redes
sociais, cabendo à empresa Plus Comunicação a elaboração de todo o
material publicitário necessário.
7) O sorteio será realizado virtualmente no dia 29/10/2021 através do
Instagram sindilojaspf no horário das 18 horas.
8) É indispensável tanto na inscrição quanto na retirada de prêmios a
apresentação do documento de identificação;
9) Os ganhadores permitirão o uso de imagem que será realizada no ato da
entrega dos prêmios.
10)Os prêmios serão sorteados individualmente, podendo o participante
concorrer uma única vez com a mesma nota fiscal ou mais vezes desde
que tenha enviado mais de uma nota fiscal.
11)Os prêmios serão os seguintes:
a) Uma (1) Bicicleta Infantil aro 12, podendo ser revertida em R$ 300,00
(Trezentos reais) em compras no Atacado Migliorini;
b) 1 (Um) Jogo Infantil da empresa Super Legal Brinquedos Passo
Fundo;
c) 1 (uma) Piscina Plástica, 1000 L. fornecida pelo Sindilojas Passo
Fundo;

d) 1 headset Gamer Scylla - Redragon h901 da empresa OR Games &
Colecionáveis Passo Fundo;

e) 1 (Uma) Cesta-Doce Alegria da Floricultura Passo Verde;
f) 1 (um) Patinete Infantil fornecido pelo Escritório Freitas Advogados
Associados Passo Fundo;
g) 1 (uma) Cesta de doces da empresa Doce Mania Passo Fundo;
h) 2 (dois) Kits Escolares da Faculdade SENAC Passo Fundo;
i) 1 (um) Kit Infantil com produtos higiênicos da empresa Calmend;
j) 1 (Uma) Caixa de doces ( 88 unidades) da Tortaria Sabor e Arte Passo
Fundo;
k) 10 (dez) volchers de 30 minutos nos Brinquedos da empresa Golden
Kids em qualquer um dos Shoppings de Passo Fundo;
l) 1 (Uma) pulseira folheada da Joifer ótica e Joalheria Passo Fundo;

m) Dois (2) Vales Compras no valor de R$ 200,00 (cada) fornecido pela
empresa Feira de Calçados;
n) 1 (Um) Vale compras no valor de R$ 200,00 na loja Play Tennis
Passo Fundo;
o) (2) Dois vale compras no valor de R$ 100,00 (cada) na Loja Leve
Passo Fundo;
p) Um (1) Vale Compras de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) na
ótica Exótica Passo Fundo;
q) 1 (um) vale compras no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais)
na Loja Tendenza Pátio da XV.

Passo Fundo, 01 de Outubro de 2021.
Sueli Morandini Marini
Presidente

