REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Aniversário Perfetto

Critério de Participação

Etapa 1: Palito Premiado
COMPROU, ACHOU, GANHOU.
Para participar, basta que o consumidor realize a compra de, ao menos, um produto participante
entre 1º de junho de 2022 a 26 de agosto de 2022, e ao retirar o Palito Premiado, o consumidor
terá direito a retirar, no mesmo estabelecimento da compra, 1 (um) picolé das marcas Toda
Fruta ou Picoletto.
A presente promoção é destinada a todos os consumidores, pessoas físicas, que sejam residentes
e domiciliados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás,
Distrito Federal e Paraná e que preencherem as condições de participação deste Regulamento.
São consumidores, para fins de participação nesta promoção, as pessoas físicas que adquirirem
os produtos, para consumo próprio, e forem contempladas com o palito premiado, devendo
apresentá-lo inteiro no estabelecimento para conferência no ponto de venda pela equipe da
Perfetto.
Serão aceitos somente palitos gravados com o logo da Perfetto®, contendo os dizeres “Opa!!!
Palito premiado”
Poderá ser exigido o cupom fiscal na entrega do picolé prêmio.
Participam desta promoção todos os picolés da marca PERFETTO adquiridos de 1º de junho de
2022 a 26 de agosto de 2022.
O participante que se utilizar de qualquer artifício, visando burlar propositalmente as regras de
desta promoção e que possa configurar crime de falsidade ideológica ou documental, ficam
cientes de que poderão responder administrativa, cível ou penalmente pelos atos praticados.

Etapa 2: Sorteio Aniversário Perfetto
ACHOU, POSTOU C/ HASHTAG, CADASTROU, BOA SORTE...
Para participar da segunda etapa desta promoção, basta que o consumidor premiado na 1ª etapa
poste uma foto em seu feed do Instagram ou Facebook, segurando o palito, marcando a hashtag
#aniversarioperfetto, e se cadastre no site www.aniversarioperfetto.com.br das 00he00min do
dia 1º de junho de 2022 até as 23h59min do dia 26 de agosto de 2022 (horário oficial de
Brasília).
Para inscrição no site o consumidor deverá fornecer os seguintes dados: a) nome completo; b)
CPF; c) data de nascimento; d) telefone celular de contato; e) endereço residencial completo f)
endereço de e-mail e confirmação; g) nome usado na rede social; h) data da postagem da foto;
i)nome do estabelecimento da compra, cidade/estado
Os consumidores com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos somente poderão
participar desta promoção e receber o prêmio, se estiverem assistidos pelos responsáveis legais.

Para tanto os menores de 18 anos deverão preencher campo obrigatório com os dados do
responsável legal.
A presente promoção é destinada a todos os consumidores, pessoas físicas, residentes e
domiciliados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás,
Distrito Federal e Paraná e que preencherem as condições de participação deste Regulamento.
São consumidores, para fins de participação nesta promoção, as pessoas físicas que adquirirem
os produtos para consumo próprio.
Participam desta promoção os consumidores com 16 (dezesseis) ou mais, que retiraram o Palito
Premiado, uma foto em seu feed do Instagram ou Facebook, segurando o palito, marcando a
hashtag
#aniversarioperfetto,
finalizando
o
cadastro
no
site
www.perfetto.com.br/aniversarioperfetto (“Participantes”).
A falta de preenchimento dos campos obrigatórios no cadastro, informações incorretas, não de
postagem da foto ou a postagem ulterior ao sorteio, invalidará a participação do consumidor.
Fica limitado 01 (um) prêmio por participante.
Os Sorteios serão realizados on-line no site da PERFETTO nos dias 27/06/2022, 27/07/2022 e
27/08/2022.
Serão sorteados 03 prêmios por mês, sendo:
1. 01 (um) kit praia: 01 (um) guarda-sol, 02 (duas) cadeiras de praia, 01 (um) cooler para
bebidas, 01(uma) bag térmica, 01 (uma) bolsa de praia, e 01 (uma) caixa de som JBL
GO 2.
2. 01 (um) kit praia: 01 (um) guarda-sol, 02 (duas) cadeiras de praia, 01 (um) cooler para
bebidas, 01(uma) bag térmica, 01 (uma) bolsa de praia, e 01 (uma) caixa de som JBL
GO 2.
3. 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo I-PHONE 13 .

Os ganhadores receberão seu prêmio no endereço cadastro no site da promoção no ato da
inscrição.
Os participantes declaram no ato da inscrição que os dados fornecidos por ele são verdadeiros e
corretos, ficando ciente de que caso tenho se utilizado qualquer artifício que vise
propositalmente burlar as regras de participação nesta promoção e, que possa configurar crime
de falsidade ideológica ou documental, poderá responder administrativa, cível ou penalmente
pelos atos praticados.
A Empresa Promotora poderá exigir a apresentação do(s) comprovante(s) fiscal(is) de compra
relativo(s) aos produtos cadastrados na promoção e/ou dos documentos pessoais, para fins de
auditoria, podendo, inclusive, vir a anular os números de participação atribuídos aos
participantes cujas condições de participação não tenham sido atendidas ou prejudiquem a
participação idônea de outros concorrentes, inclusive no caso de dados cadastrados de forma
repetida, tal como o uso telefone em cadastros realizados por outro(s) participantes sem vínculo
familiar.
DO USO DA IMAGEM/NOME
O consumidor que se cadastrar na promoção estará autorizando de forma gratuita, por
prazo indeterminado, para uso com ou sem fins lucrativos, que a PERFETTO faça uso da sua
imagem (foto postado com o Palito Premiado) em qualquer meio de mídia, podendo vincular

inclusive seu meu nome em divulgações jornalísticas ou publicitárias, nas redes sociais e/ou
outros dessa natureza, E declaro estar ciente de que a utilização do uso da sua imagem/nome
na(s) referida(s) mídia(s) e/ou divulgação(ões) está(ão) de acordo com seu interesse e
responsabilidade.

RESUMO DA PROMOÇÃO

ANIVERSÁRIO PREMIADO PERFETTO!!!!!
1ª ETAPA - COMPROU, ACHOU, GANHOU
Compre um picolé PERFETTO, ache o palito premiado escrito “Opa!!! Palito premiado”, troque
por um picolé TODA FRUTA OU PICOLETTO no mesmo estabelecimento da compra.
2ª ETAPA – ACHOU, POSTOU C/ HASHTAG, CADASTROU, BOA SORTE...
Poste uma foto com o palito premiado em seu feed e marque a hashtag #aniversarioperfetto,
cadastre-se no site www.aniversarioperfetto.com.br, aguarde os sorteios e boa sorte.
Os Sorteios serão realizados on-line no site da PERFETTO nos dias 27/06/2022, 27/07/2022 e
27/08/2022.
Serão sorteados 03 prêmios por mês, sendo:
4. 01 (um) kit praia: 01 (um) guarda-sol, 02 (duas) cadeiras de praia, 01 (um) cooler para
bebidas, 01(uma) bag térmica, 01 (uma) bolsa de praia, e 01 (uma) caixa de som JBL
GO 2.
5. 01 (um) kit praia: 01 (um) guarda-sol, 02 (duas) cadeiras de praia, 01 (um) cooler para
bebidas, 01(uma) bag térmica, 01 (uma) bolsa de praia, e 01 (uma) caixa de som JBL
GO 2.
6. 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo I-PHONE 13 .
❖
As inscrições poderão ser realizadas da 00he00min do dia 01/06/2022 às 23he59mim
do dia 26/08/2022.
❖
Após o sorteio será verificada a postagem no feed do instagram do participante
sorteado.
❖
Para
outras
informações
consulte
o
regulamento
na
página
www.aniversarioperfetto.com.br

