REGULAMENTO NATAL DOS SONHOS
1. DA DENOMINAÇÃO
1.1. O Concurso Cultural é intitulado “NATAL DOS SONHOS”.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Podem participar do concurso todas as pessoas físicas, residentes e
domiciliadas na cidade de Lençóis Paulista e cuja inscrição e procedimentos
estejam de acordo com as regras constantes no presente regulamento.
2.2. Será vedada a participação de funcionários da Acilpa, parentes de
funcionários e empresas terceirizadas pelo mesmo, bem como todos os demais
envolvidos na organização do presente concurso cultural e seus parentes.
3. DO CONCURSO CULTURAL
3.1. O concurso cultural acontecerá entre os dias 30 de Novembro a partir das
12h00 às 18h00 do dia 07 de Janeiro de 2022.
3.2. Para participar, o interessado deverá:
(I) Comprar no comércio lençoense (lojas participantes), o consumidor terá o
direito de receber um qr code cupom para concorrer no concurso.
(II) O participante deverá se cadastrar no app da Acilpa e ler o qr code cupom
recebido para concluir sua participação.
3.3. O sorteio é realizado gerando automaticamente uma raspadinha digital após
cadastrar o qr code cupom no app Acilpa. Apresentando o total de 50 mil reais
em vales compras.
3.4 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.
3.5. Em momento algum poderá a Acilpa ou as lojas participantes serem
responsabilizados por participações atrasadas, enviadas erroneamente,
incorretas ou inválidas.
4. DA PREMIAÇÃO
4.1. Uma pessoa poderá receber vários prêmios se ela for sorteada várias vezes.

4.2. O prêmio é intransferível e será recebido diretamente na Acilpa da cidade
de Lençóis Paulista.
4.2.1 Caso os dados do ganhador estiverem errados a Acilpa não poderá ser
responsabilizada por endereços errados, inexistentes ou incompletos.
4.3. O vencedor é comunicado instantaneamente após raspar a raspadinha
digital.
5. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1. Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo da
Acilpa 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 pela Acilpa para futuras comunicações.
5.2. O presente Concurso Cultural 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 da Acilpa e
que comprometa a realização do Concurso Cultural de forma a impedir ou
modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.
5.3. A participação neste Concurso Cultural implica na aceitação total e irrestrita
de todos os itens deste regulamento.

