Regulamento
SORTEIO #PÁSCOAENCANTADAGUANABARA
O presente Concurso denominado "#PáscoaEncantadaGuanabara" será realizado pelas
Casas Guanabara Comestíveis LTDA, CNPJ: 33.130.543/0001-82, I.E: 82.122.907, com
sede na Estrada da Água Branca, 3400, Padre Miguel, Rio de janeiro – RJ / CEP:
21.720-160, exclusivamente em ambiente online (internet). A ação e premiação têm caráter
recreativo, tendo como finalidade promover o Perfil Oficial dos Supermercados Guanabara
no Twitter (https://twitter.com/RedeGuanabara) e premiar seus usuários.
QUEM PODE PARTICIPAR?
Poderão participar do Sorteio todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas no Estado
do Rio de Janeiro, que não possuam vínculo trabalhista ou relação contratual com os
Supermercados Guanabara. Os participantes devem ter uma conta na rede social
“Twitter” (www.twitter.com) e “seguir” o perfil dos Supermercados Guanabara
( HYPERLINK "https://twitter.com/RedeGuanabara" https://twitter.com/RedeGuanabara).
COMO PARTICIPAR?
- Para participar deste concurso não é necessária a aquisição de qualquer produto.
- O usuário deverá ser um seguidor da página dos Supermercados Guanabara no Twitter e
obedecer as instruções:
- “Seguir” a página https://twitter.com/RedeGuanabara
- “Retwittar” uma das frases promocionais da campanha.
- Cada participante poderá “Retwittar” as frases quantas vezes desejar. Ao participar, o
usuário declara ter lido e aceitado os termos deste regulamento.
- O sorteio será realizado pela geração de resultados aleatórios (por meio do site
Random.org) utilizando o Sorteie.me.
- Os vencedores têm o prazo de até 48 horas, a partir do momento que for feito o
primeiro contato dos Supermercados Guanabara pelo Twitter, via DM (Direct
Message, função do Twitter que permite enviar mensagens privadas para outros usuários),
para responder e enviar seus dados. Do contrário, estará desclassificado e o prêmio será
novamente sorteado na semana seguinte.
- O perfil e nome dos vencedores serão divulgados nos dias 23 e 30 de março e 6 de abril,
no Twitter Oficial dos Supermercados Guanabara (https://twitter.com/RedeGuanabara).
- Em caso de qualquer tipo de violação deste regulamento ou fraude comprovada, os

participantes serão excluídos automaticamente do concurso, podendo ainda responder por
crime de falsidade ideológica ou documental.
- Os participantes, ao retwittarem a frase promocional do sorteio, autorizam a utilização de
suas imagens nas redes Oficiais dos Supermercados Guanabara. Esta autorização é válida
para o período de vigência do concurso “#PáscoaEncantadaGuanabara” e para períodos
futuros, sempre associados ao concurso.
- Não poderão participar do concurso funcionários dos Supermercados Guanabara, bem
como das empresas envolvidas diretamente com o sorteio.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO:
- Participarão do sorteio apenas aqueles que Retwittarem as frases promocionais no período
vigente, que será das 10h do dia 20/03/2012, terça-feira, até as 16h do dia 06/04/2012,
sexta-feira, prazo final para participação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
- Os Supermercados Guanabara não se responsabilizam por nenhuma falha técnica de
transmissão, problemas de acesso à Internet, serviços prestados pelo Twitter, Sorteie.me,
ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do usuário.
- Em momento algum poderá os Supermercados Guanabara ser responsabilizado por
participações atrasadas, enviadas erroneamente, incorretas ou inválidas. Os Supermercados
Guanabara não serão responsáveis por problemas ou falhas de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou
software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o
correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, à transmissão
imprecisa de inscrições ou falha em recebê-las, em razão de problemas técnicos,
congestionamento na internet ou no site ligado ao concurso, vírus, falha de programação
(bugs) ou violação por terceiros (hackers).
SORTEIO:
- A realização do sorteio será feira através do Sorteie.me (https://sorteie.me), um sistema
que gera resultados aleatórios (por meio do random.org). Todo Retweet dado por um
usuário, com o link promocional, fica armazenado no servidor do Random. Ao solicitar ao
site um sorteio, o sistema busca no servidor todos registros e oferece randomicamente um
resultado. Caso o perfil do participante seja protegido, os RTs que ele der ficarão visíveis
apenas para os seus seguidores, por isso podem não ser registrados pelo sistema do
Sorteie.me.
- Os prêmios são nominais e intransferíveis, e a entrega será em local, data e hora

determinado pelos Supermercados Guanabara.
- Os Supermercados Guanabara não poderão ser responsabilizados por endereços errados,
inexistentes ou incompletos.
- Os vencedores serão contatados via Twitter e serão solicitados dados pessoais (nome
completo, RG, CPF, endereço, telefone, comprovante de residência e e-mail,
imprescindíveis para que possam receber seu prêmio. O comprovante de residência deve
estar endereçado ao ganhador, a menos que este tenha menos de dezoito anos. Caso seja
menor de idade, o comprovante deve vir no nome dos responsáveis, que devem comparecer
com os documentos informados acima.
PREMIAÇÃO:
- 4 iPads 2, Wi-Fi e 3G, 16GB da marca Apple, sendo 1 para cada vencedor.
Será sorteado 1 iPad na primeira e na segunda semana de promoção. E na última semana,
haverá o sorteio de 2 iPads.
- Os Supermercados Guanabara não se responsabilizam em caso de defeitos de fabricação/
problemas software, devendo o vencedor contatar o fabricante.
- O vencedor deverá comparecer pessoalmente para receber seu prêmio no dia estabelecido.
Caso não compareça, o prêmio será acumulado para a próxima semana, não ultrapassando a
data de vigência da promoção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo dos
Supermercados Guanabara e, com exceção do nome pessoal e bairro em que mora, em
hipótese alguma serão divulgados. No caso dos e-mails informados, esses poderão ser
usados pelos Supermercados Guanabara para futuras comunicações.
- A presente promoção 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 dos Supermercados Guanabara e que
comprometa a realização da promoção de forma a impedir ou modificar substancialmente a
sua condução como originalmente planejado.
- A participação neste Sorteio implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste
regulamento.

