
REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO: Premiar 15 clientes por semana para receber um cartão 

cortesia do Cineflix - Shopping Praça Nova Araçatuba. A premiação se dará 

por sorteio de cupom fiscal de consumo no Posto Rotatória. Os cupons* 

acima de R$ 15,00 deverão ser cadastrados no site do Posto Rotatória 

www.postorotatoria.com.br. É obrigatório preencher todos os campos do 

formulário para participar do sorteio. 

2. PARTICIPAÇÃO: Poderá participar desta promoção toda pessoa física que 

tenha cadastrado o cupom fiscal de consumo (igual ou acima de R$ 15,00) 

no site do posto (www.postorotatoria.com.br). Uma vez cadastrados os 

cupons fiscais participarão de todos os sorteios subsequentes até o término 

da promoção. Cada cupom fiscal só poderá ser cadastrado uma única vez, 

sendo automaticamente eliminado o cupom com numeração repetida.  

3. SORTEIO: Em cada data descriminada no item 5 (cinco) ocorrerá o sorteio 

de 15 (quinze) cupons fiscais cadastrados no site. O ganhador será 

comunicado por email e será contemplado com um cartão cortesia do 

Cineflix - Shopping Praça Nova Araçatuba. 

4. PREMIAÇÃO: O ganhador receberá um cartão cortesia que será trocado 

por um ingresso para qualquer sessão na bilheteria do Cineflix – Shopping 

Praça Nova Araçatuba. A troca do cartão cortesia pelo ingresso ocorrerá de 

acordo com a disponibilidade de assentos livres da sessão, conforme as 

regras do Cineflix – Shopping Praça Nova Araçatuba. O cartão cortesia só 

poderá ser usado uma única vez e ficará retido na bilheteria do cinema. O 

prazo para usufruir dessa cortesia é de 40 (quarenta) dias contados a partir 

da data do sorteio. 

O contemplado tem o prazo de 3(dois) dias úteis a partir da data do sorteio 

para comparecer ao Posto Rotatória entre 9h e 16h e retirar o cartão 

cortesia.  



5.  DATAS E LOCAIS: Os participantes poderão cadastrar o cupom fiscal no 

site a partir de 25/07/2016 até o dia 27/10/2016. Os sorteios serão 

realizados às sextas-feiras no Posto Rotatória nas seguintes datas: 

 

12/08/2016 - 19/08/2016 - 26/08/2016 - 02/09/2016 - 09/09/2016 - 16/09/2016 – 

23/09/2016 – 30/09/2016 – 07/10/2016 – 14/10/2016 – 21/10/2016 – 28/10/2016 

 

CONDIÇÕES GERAIS: Os participantes premiados automaticamente 

autorizam a divulgação de nome e imagem sem ônus aos promotores desta 

promoção, pelo período de 360 dias a contar da data do sorteio. As 

divulgações poderão ser: nos murais do posto e do cinema, nas redes 

sociais, sites e outras mídias que o Posto Rotatória e o Cineflix – Shopping 

Praça Nova Araçatuba achar conveniente. Fica vedada a participação nesta 

promoção de qualquer funcionário do Posto Rotatória e Cineflix – Shoping 

Praça Nova Araçatuba. O prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser 

revertido em dinheiro ou qualquer outro bem ou direito. Quaisquer dúvidas 

a respeito da promoção deverão ser encaminhadas para o e-mail 

arotatoria.mkt@gmail.com. 

*Só serão válidos nessa promoção cupons fiscais do Posto Rotatória e da Loja 

de Conveniência. Não serão válidos cupons dos Correios e lava rápido. 

Os casos omissos nesse regulamento serão dirimidos pela direção das 

empresas participantes da promoção. 

 


