Regulamento Natal Premiado | Cozinha do Noel
1. Promoção válida na cidade de Juiz de Fora – MG, no período de 11/12/2020 a
31/12/2020 realizada pelo Condomínio do Edifício Santa Cruz Shopping com sede na
Rua Jarbas de Lery Santos, 1655, Centro, Juiz de Fora – MG, inscrita pelo CNPJ número
26.131.367/0001-38.
2. Terão direito a participar da promoção Natal Premiado Santa Cruz: Cozinha do Noel,
no período de 11/12/2020 a 31/12/2020, todos os clientes que efetuarem compras
nas lojas do estabelecimento, no valor mínimo de R$100,00 (cem reais), na proporção
de 1 (um) cupom para cada múltiplo de valor mínimo, ou seja, 1 (um) cupom a cada
valor completo de R$100,00 (cem reais).
3. Cada cupom deverá ser preenchido com todos os dados pessoais do participante
(Nome, RG, CPF, Telefone, Endereço Completo, Cidade e Estado).
4. Somente participarão do sorteio os cupons depositados em urna própria, localizada
próxima ao balcão do SAC, no primeiro piso do Santa Cruz, setor vermelho, até as 18h
do dia 31/12/2020. Após esse horário a urna será lacrada e será reaberta somente no
momento da realização da respectiva apuração, quando não mais serão aceitos novos
cupons.
5. Não ensejarão direito ao recebimento cupons e/ou participação no sorteio, a compra
de produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo estes: medicamentos,
armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas
fumos e derivados.
6. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo
5º do Decreto 70.951/72.
7. Não poderão participar da promoção lojistas e funcionários do Condomínio do Edifício
Santa Cruz Shopping, bem como seus familiares de 1º grau. O Santa Cruz se reserva o
direito de promover consulta de tal condição através de seu banco de dados, ou outro
que lhe melhor lhe convier, no momento da apuração.
8. Formar de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados, através das urnas nas
quais estejam depositados, para o local da apuração e colocados em recipiente
centralizador. Desse recipiente, serão retirados aleatoriamente, tantos cupons
quantos forem necessários em igualdade com o número de prêmios a distribuir.
9. Data, hora, local da apuração: dia 02/01/2021, às 17h, nas dependências do Santa
Cruz, localizado à Rua Jarbas de Lery Santos, 1655, Centro, Juiz de Fora – MG, com livre
acesso aos interessados. O Santa Cruz comprovará a propriedade dos prêmios em até
8 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo com o Art. 5º do Decreto 70.915/72.
10. O resultado da promoção será divulgado nas Redes Sociais e no site do Santa Cruz em
www.santacruzshopping.com.br e os 7 (sete) contemplados serão comunicados
através de telefonema realizado pela equipe do Condomínio do Edifício Santa Cruz
Shopping.
11. Prêmios: 7 (sete) utensílios e eletrodomésticos de cozinha sendo eles: geladeira,
fogão, liquidificador, fritadeira elétrica, forno elétrico, batedeira e micro-ondas.
Modelos, cores e marcas serão definidos pelo Condomínio do Edifício Santa Cruz
Shopping.
12. Os prêmios serão entregues em até 30 (trinta) dias, no Santa Cruz Shopping, livres de
quaisquer ônus, cabendo aos contemplados/sorteados, arcarem com sua retirada.
13. Prescrição do direito aos prêmios: caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo
de 180 dias, contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo

titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional
como Renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme no Art. 6º do
Decreto 70.951/72.
14. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som da voz, sem
direito a qualquer tipo de indenização pelo uso da imagem e etc, conforme melhor
atenda aos interesses do condomínio para fins de divulgação da promoção comercial,
pelo período de até 1 (um) ano, a partir da data de apuração.
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