
 
 

 

Regulamento da Ação:  Eu tenho o Melhor Pai 

 

A Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, entidade de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 44.965.242/0001-95 com sede na Rua Espírito Santos nº 782, Boqueirão, Praia 

Grande/SP, apresenta a campanha promocional denominada "Eu tenho o Melhor Pai" a todos os 

consumidores do comércio local. 

A campanha será realizada entre os dias 20/07/2021 e 08/08/2021 e tem como objetivo incentivar os 

consumidores de Praia Grande a comprarem no comércio local, como meio de diminuir os efeitos 

econômicos negativos motivados pela pandemia que assola o Brasil e o mundo. 

 

1) Inscrição 

Estabelecimentos comerciais: Poderão participar desta campanha promocional os estabelecimentos 

que forem associados na Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, precisando se inscrever 

em tempo hábil, junto a equipe de colaboradores da entidade, podendo entrar em contato pelo 

telefone (13) 3476-2828, WhatsApp (13) 99679-7014 ou pelo e-mail atendimento@acepg.com.br. 

Consumidores: A inscrição para concorrer aos sorteios se dará da seguinte forma:  aos consumidores 

que efetuarem uma compra neste período, a cada R$ 50,00 (cinquenta reais) na mesma compra, nos 

estabelecimentos comerciais que estiverem participando desta ação, será distribuído um cupom para 

preenchimento dos dados pessoais (nome, e-mail e telefone), que deverá ser preenchido no ato da 

compra e entregue na mesma loja em que a compra foi realizada. 

 

 

 



 
 

O consumidor participante deverá também guardar o comprovante de sua compra, pois o ganhador do 

sorteio deverá apresentar este comprovante, juntamente com a sua via do cupom e documento de 

identidade com foto para a retirada do seu prêmio. 

 

2) Sorteio e Premiação 

Os consumidores que estiverem participando do sorteio concorrerão aos seguintes prêmios: 

1. Notebook Samsung Book E20 Intel Celeron Dual-Core, 4GB, 500GB, 15,6”, Windows 10. 

2. Curso EAD do Instituto Mix, curso a escolher pelo ganhador. 

3. Kit oferecido pelo Rei do Mate Boqueirão: 2 Super Copões (Colecionáveis) de Pão de Queijo Rei do 

Mate, 2 bebidas e 1 sobremesa à escolha do ganhador (consumo no próprio dia e na loja) +1 Kit caneca 

americana, 1 Cappuccino Tradicional e 1 Light, 1 Café torrado moído gourmet 250gr + 6 garrafinhas chá 

mate Rei do Mate. 

4. Bolo 1500kg (sabor escolhido pelo ganhador), oferecido pelo Planeta Doce. 

 

O sorteio será realizado no dia 12/08/21 às 17h na sede da Associação Comercial e Empresarial de Praia 

Grande, na rua Espírito Santo nº 782 Boqueirão, Praia Grande e terá transmissão ao vivo pela página do 

Facebook da entidade (https://www.facebook.com/acepg.associacaocomercial). 

O ganhador em nenhuma hipótese poderá solicitar a troca do seu prêmio, por outro prêmio e/ou 

solicitar a entrega do mesmo em dinheiro ou vale compras, e terá 30 dias para a retirada na ACEPG em 

horário comercial com a sua via do cupom, seu documento com foto e o comprovante de sua compra 

em mãos. 

 

 

https://www.facebook.com/acepg.associacaocomercial


 
 

A divulgação dos ganhadores do sorteio será realizada até o dia 13/08/21 nas redes sociais e no site da 

Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. 

 

3) Disposições Gerais 

Não poderá participar deste sorteio nenhum colaborador, membro da diretoria executiva e consultiva 

da entidade e prestadores de serviços da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. 

A ACEPG poderá alterar e ou modificar esse regulamento a qualquer tempo. 

Será monitorada qualquer atitude suspeita de fraude neste sorteio, podendo os infratores responderem 

pela ação de fraude judicialmente. 

Para saber mais informações sobre essa ação entre em contato com a nossa equipe pelo telefone (13) 

3476-2828 em horário comercial. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria Executiva. 

 

ACEPG 

Praia Grande, 05 de julho de 2021 


