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CAMPANHA MEGA FEIRÃO DE PISOS
REGULAMENTO
DA CAMPANHA MEGA FEIRÃO DE PISOS:
A Campanha Mega Feirão de Pisos consiste em premiar os clientes que comprarem nas lojas
OPERÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO no período de 06 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018 e
que forem sorteados conforme os termos constantes neste regulamento.
Os clientes que efetuarem compras acima de R$ 100,00 (CEM REAIS) ganharão 1 (um cupom) para
participar da promoção. Para validar a promoção, os clientes deverão preencher o cupom informando
o código promocional obtido através da plataforma de WhatsApp Zap Operário (66) 99615-2341.

DO PERÍODO DA CAMPANHA:
A campanha iniciar-se-á no dia 06 de julho de 2018 com término no dia 31 de julho de 2018 às
16h00.

DOS CRITÉRIOS DA CAMPANHA:
Para participar da campanha Mega Feirão de Pisos o cliente deverá efetuar uma compra acima de R$
100,00 (CEM REAIS) em quaisquer lojas Operário. Para validar a promoção, o cliente deverá preencher
o cupom com as seguintes informações: nome, endereço, telefone, CPF e código promocional. Para
obter o código promocional da campanha Mega Feirão de Pisos, o cliente deverá se cadastrar na
Plataforma de WhatsApp da Operário, cujo número é (66) 99615-2341, e seguir o passo-a-passo para
visualizar o seu código promocional.
Caso o participante não tenha o aplicativo WhatsApp instalado em seu celular, será aceito o
código promocional de algum acompanhante (familiar, amigo, vizinho ou construtor).
Importante: é fundamental que o nome informado no cupom seja o nome do cliente que
efetuou a compra, pois, para validar a participação, será necessário consultar as compras realizadas do
sorteado.
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DO PRÊMIO, DOS SORTEIOS E DAS PREMIAÇÕES:
Serão sorteados R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em vale compras. Sendo que esse valor somente
poderá ser gasto 30% com material básico (Cimento, Tijolo, Cal, Areia, Pedra, Etc.), os outros 70% em
outros materiais. (O PRÊMIO NÃO PODE SER RESGATADO EM DINHEIRO). Os materiais serão retirados
na condição de venda à vista, sem negociação.
O Sorteio ocorrerá dia 01/08/2018, e sorteará 01 (um) cupom, objetivando premiar o valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais) para um único ganhador.
O sorteio acontecerá na loja Operário Materiais de Construção, loja Matriz localizada av. João
Ponce de Arruda nº 4885, Vila Operária, nas datas estipuladas as 14h00.

DO PRAZO PARA RETIRADA DA PREMIAÇÃO
Os sorteados terão o prazo de 3 (Três meses) para retirarem pessoalmente o material de
construção em uma das lojas Operário, ou se optarem para que o material seja entregue, a(s)
entrega(s) deverão obedecer a programação de entrega segundo o cronograma de logística da central
de distribuição Operário (CD) e também estar cientes da taxa de entrega de R$39,90 por entrega. Após
a retirada do material, não será aceito devolução.
Os cupons depositados nas urnas terão validade até 1(um) dia antes do sorteio, dia 01 de agosto
de 2018.

DOS PARTICIPANTES
Caso o ganhador seja menor de idade, deverá receber o prêmio através de um representante
legal. Caso o ganhador, por motivos de força maior, não possa ir até a loja retirar o seu prêmio, o
mesmo poderá enviar um representante dentro do prazo vigente para retirada do prêmio com uma
procuração em mãos.
Os ganhadores terão suas fotos disponíveis e, em destaque no site
WWW.OPERARIOASUACASA.COM.BR, no Facebook da empresa
WWW.FACEBOOK.COM/OPERARIOSUACASA, e no Instagram da empresa
WWW.INSTAGRAM.COM/OPERARIOASUACASA.
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DO USO DA IMAGEM
Os participantes da CAMPANHA MEGA FEIRÃO DE PISOS concordam antecipadamente e
autorizam o uso dos respectivos nomes, imagens, sons e demais direitos da personalidade envolvidos
na promoção, por prazo indeterminado, renunciando desde já, qualquer tipo de pagamento referente
aos direitos autorais e de imagem ou de qualquer outro benefício que possa ser reivindicado.
Autorizam, inclusive, a divulgação e o uso de suas imagens, de forma totalmente gratuita,
renunciando desde já a quaisquer tipos de pagamentos ou indenizações decorrente ou advinda das
mesmas.

REGRAS GERAIS
A participação na CAMPANHA MEGA FEIRÃO DE PISOS implica na ciência e aceitação irrestrita
deste Regulamento.
O presente Regulamento Geral entra em vigor no dia 05 de julho de 2018 e está à disposição
de qualquer interessado no site: WWW.OPERARIOASUACASA.COM e nos caixas das lojas Operário
Materiais de Construção.

PARA ESCLARECIMENTOS
Para dirimir eventuais dúvidas poderá ser procurado os gerentes de vendas das lojas OPERÁRIO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, e/ou o departamento de Marketing e Publicidade da empresa localizada
na Av. RUA WENDELL UCHIYAMA DE OLIVEIRA nº 190, Bairro Sagrada Família, CEP: 78735-462 em
Rondonópolis-MT.

Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018.

