REGULAMENTO
A Promoção “REALIZE SEU SONHO GOODBOM” é uma iniciativa do GoodBom Supermercados
Ltda, situado à Av. Rebouças, 2505 – Centro – Sumaré/ SP, inscrita sob o CNPJ nº 56.794.852/000152, e suas respectivas filiais e têm por objetivo comemorar o aniversário da rede GoodBom.

1. PRAZO E ÁREA DE EXIBIÇÃO DA PROMOÇÃO
A promoção terá início em 29/09/2017, término 07/04/2018 e serão realizadas nas cidades de
Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Indaiatuba, onde há lojas da rede GoodBom:
Rebouças: Av. Rebouças, 2505 – Centro, Sumaré/SP - CEP 13170-023 - Fone: (19) 3883-8500.
Ivo Trevisan: Fone: Av. Ivo Trevisan, 828 - Jd. Santa Madalena – Sumaré/SP - CEP 13172-260 –
Fone: (19) 3803-1100.
Área Cura: Av. José Vedovato, 1900 - Jd. Bom Retiro/Sumaré - SP - CEP 13181-680- Fone: (19)
3838-8900
Emancipação: Av. Emancipação, 1550 - Jd. Bosque, Hortolândia/SP - CEP 13186-237- Fone: (19)
3809-9800.
Matão: Av. Emilio Bosco, 1110 - Vila San Martin, Sumaré/SP - CEP. 13170-000 – Fone: (19) 38388300.
Maria Antonia: Estrada Sumaré – Paulínia, Sítio São Miguel, S/N, Nova Veneza/SP - CEP. 13.170000 – Fone: (19) 3838-8310
Monte Mor: Av. Magal, 1500 – Bairro Terra Preta – Monte Mor/SP - CEP. 13.190-000
Indaiatuba: Rua João Giaquinto, 386 – Jardim Hubert – Indaiatuba
Mogi Mirim: Avenida Pedro Botessi, 2800 – Jardim Aurora, Mogi Mirim

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DA PROMOÇÃO NA MODALIDADE ASSEMELHADA A
CONCURSO
Para participar, qualquer cliente que realizar suas compras nas lojas do GoodBom Supermercados, a
cada R$ 40,00 (Trinta Reais), e valores múltiplos de R$ 40,00 (Trinta Reais) ou, ainda, a cada R$
40,00 (Trinta Reais) acumulados em cupons fiscais, deverá se identificar no ato da efetivação da sua
compra para vincular o seu cadastro (CPF) ao cupom que será preenchido automaticamente. Caso o
consumidor não possua cadastro ou queira retirar os cupons posteriormente, o mesmo deverá após a
conclusão da sua compra, dirigir-se ao posto de troca, ou através do site: www.goodbom.com.br,
efetivar o seu cadastro. O cupom fiscal somente poderá ser vinculado ao CPF uma única vez, e o
valor excedente do limite de R$ 40,00 ficará disponível até o término da campanha em caráter
acumulativo. Ao retirar o cupom o participante deverá validar as informações pré-preenchidas e
assinalar a resposta correta da campanha e depositar em uma das 8 (oito) urnas nos Supermercados
GoodBom sendo respondida a seguinte pergunta:
“Qual supermercado realiza seu sonho?” cuja resposta correta é: ( ) Good Bom ( ) Outros
O ato de selecionar a resposta válida confirma os dados cadastrais impressos no cupom. Dessa
forma, caso uma das informações não esteja correta, o auditor anulará o mesmo.
Todos os cupons ficarão no aguardo da próxima apuração na Cidade de Hortolândia/SP no Bairro
Jardim do Bosque, e assim sucessivamente em todas as apurações até o último sorteio (07/04/2018).

Para realização do sorteio, em cada uma das datas já programadas, a organizadora da promoção irá
unificar as 8 (oito) urnas participantes em um único recipiente, próprio e exclusivo para esta
finalidade. Sendo assim, o sorteio será realizado de forma aleatória e os cupons contemplados serão
analisados por um auditor nomeado e em seguida divulgado aos clientes presentes no evento.
Todos os Cupons, contemplados em uma apuração, serão copiados, e o original reincluído na Urna
para participar das apurações seguintes, a fim de assegurar a igualdade entre os concorrentes,
prevista na Legislação de Distribuição Gratuita de Prêmios.
IMPORTANTE: Não poderão participar da promoção funcionários do GoodBom ligados diretamente a
essa campanha. O controle de identificação das pessoas impedidas de participar será feito através de
listagem disponível com o auditor responsável.

3. PREMIAÇÃO
O sorteio será dividido em 5 (cinco) categorias de premiação. Os clientes sorteados terão direito a
receber os produtos anunciados a partir da relação descrita abaixo, que será ofertada em cada um
dos sorteios. O valor total da premiação será de R$ 543.029,10 (Quinhentos e Quarenta e três Mil,
Vinte e Nove reais e Dez Centavos).
Os cupons serão acumulativos, participando de todas as apurações 5 (cinco) sorteios, a empresa
promotora fará uma cópia do cupom contemplado e logo após irá devolvê-lo à urna centralizadora.
Para armazenagem dos cupons será disponibilizada um sala na loja GoodBom Supermercados Ltda.
(Cidade de Hortolândia no Bairro Jardim do Bosque) onde todos os cupons ficarão no aguardo da
próxima apuração, e assim sucessivamente em todas as apurações até o último sorteio (07/04/2018).
O primeiro sorteio, no valor total de R$ 51.357,50 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e cinquenta e
sete reais) em prêmios, ocorrerá dia 11/11/2017 e contará com quatorze clientes contemplado,
conforme detalhado abaixo:
Cupons
Sorteados

1º SORTEIO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14° Cupom
sorteado

01 veículo MOBI EASY 4P – básico 1.0
0Km, preto VULCANO

R$ 33.311,50

R$
33.311,50

13° Cupom
sorteado

R$ 3.000,00 (três mil reais) em certificados
de barras de ouro adquiridos pelo Good
R$ 3.000,00
Bom junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

R$ 3.000,00

12° Cupom
sorteado

Iphone 6s Apple Dourado 32 GB,
Desbloqueado.

R$ 2.999,00

R$ 2.999,00

11° Cupom
sorteado

Smart TV LED 42" Full HD Samsung
40J5300 com Connect Share Movie,
Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e
USB

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Inspiron Dell 14 5000
Processador Intel® Pentium® N3700
R$ 1.800,00
Quad Core, Ubuntu Linux 14.04 SP1, 4GB
de memória, Disco Rígido de 500GB

R$ 1.800,00

10° Cupom
sorteado

09° Cupom
sorteado
08° Cupom
sorteado

Ar Condicionado Philco Portátil 9000 BTUs R$ 1.649,00
Frio 110V PH10000F2 – Philco

R$ 1.649,00

R$ 1.499,00

R$ 1.499,00

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A
260L–Branco

07° Cupom
sorteado

R$ 399,00

R$ 399,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

Home Theater Multilaser 5.1 80W Rms
06° Cupom
sorteado

Vale-compras

05° Cupom
sorteado

Vale-compras

04° Cupom
sorteado

Vale-compras

03° Cupom
sorteado

Vale-compras

02° Cupom
sorteado

Vale-compra

01° Cupom
sorteado

Vale-compras

R$ 51.357,50

Total

Obs: “O vale-compra não poderá ser utilizado para aquisição dos produtos vetados pelo artigo 10º do
Decreto 70.951/72”.

O segundo terceiro, no valor total de R$ 64.846,00 (Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta
e Seis Reais) em prêmios, ocorrerá no dia 16/12/2017 e contará com quatorze clientes contemplado,
conforme detalhado abaixo:

2º SORTEIO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14° Cupom
sorteado

01 veículo Argo, 0km, 1.0 FLEX 2018
BRANCO BANCHISA

R$ 46.800,00

R$ 46.800,00

13° Cupom
sorteado

R$ 3.000,00 (três mil reais) em certificados
de barras de ouro adquiridos pelo Good
R$ 3.000,00
Bom junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

R$ 3.000,00

12° Cupom
sorteado

Iphone 6s Apple Dourado 32 GB,
Desbloqueado.

R$ 2.999,00

R$ 2.999,00

11° Cupom
sorteado

Smart TV LED 42" Full HD Samsung
40J5300 com Connect Share Movie,
Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e
USB

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Inspiron Dell 14 5000
Processador Intel® Pentium® N3700
R$ 1.800,00
Quad Core, Ubuntu Linux 14.04 SP1, 4GB
de memória, Disco Rígido de 500GB

R$ 1.800,00

GANHADORES

10° Cupom
sorteado

09° Cupom
sorteado

Ar Condicionado Philco Portátil 9000 BTUs R$ 1.649,00
Frio 110V PH10000F2 – Philco

R$ 1.649,00

08° Cupom
sorteado

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A
260L–Branco

07° Cupom
sorteado

R$ 1.499,00

R$ 1.499,00

R$ 399,00

R$ 399,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

Home Theater Multilaser 5.1 80W Rms
06° Cupom
sorteado

Vale-compras

05° Cupom
sorteado

Vale-compras

04° Cupom
sorteado

Vale-compras

03° Cupom
sorteado

Vale-compras

02° Cupom
sorteado

Vale-compra

01° Cupom
sorteado

Vale-compras

R$ 64.846,00

Total

Obs: “O vale-compra não poderá ser utilizado para aquisição dos produtos vetados pelo artigo 10º do
Decreto 70.951/72”.

O terceiro sorteio, no valor total de R$ 90.662,70 (Noventa Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais
e Setenta centavos) em prêmios, ocorrerá no dia 27/01/2018 e contará com quatorze clientes
contemplados, conforme detalhado abaixo:

3º SORTEIO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14° Cupom
sorteado

Carro, Fiat Toro Freedom 1.8AT6 FLEX
4P 2018

R$ 72.616,70

R$ 72.616,70

13° Cupom
sorteado

R$ 3.000,00 (três mil reais) em certificados
de barras de ouro adquiridos pelo Good
R$ 3.000,00
Bom junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

R$ 3.000,00

12° Cupom
sorteado

Iphone 6s Apple Dourado 32 GB,
Desbloqueado.

R$ 2.999,00

R$ 2.999,00

11° Cupom
sorteado

Smart TV LED 42" Full HD Samsung
40J5300 com Connect Share Movie,
Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e
USB

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Inspiron Dell 14 5000
Processador Intel® Pentium® N3700
R$ 1.800,00
Quad Core, Ubuntu Linux 14.04 SP1, 4GB
de memória, Disco Rígido de 500GB

R$ 1.800,00

GANHADORES

10° Cupom
sorteado

09° Cupom
sorteado
08° Cupom
sorteado

Ar Condicionado Philco Portátil 9000 BTUs R$ 1.649,00
Frio 110V PH10000F2 – Philco

R$ 1.649,00

R$ 1.499,00

R$ 1.499,00

R$ 399,00

R$ 399,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A
260L–Branco

07° Cupom
sorteado
Home Theater Multilaser 5.1 80W Rms
06° Cupom
sorteado

Vale-compras

05° Cupom
sorteado

Vale-compras

04° Cupom
sorteado

Vale-compras

03° Cupom
sorteado

Vale-compras

02° Cupom
sorteado

Vale-compra

01° Cupom
sorteado

Vale-compras

R$ 90.662,70

Total

Obs: “O vale-compra não poderá ser utilizado para aquisição dos produtos vetados pelo artigo 10º do
Decreto 70.951/72”.

O quarto sorteio, no valor total de R$ 98.116,90 ( Noventa e Oito Mil, Cento e Dezesseis Reais e
Noventa Centavos) em prêmios, ocorrerá no dia 24/02/2018 e contará com quinze clientes
contemplados, conforme detalhado abaixo:

GANHADORES

4º SORTEIO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

14° Cupom
sorteado

Jeep Renagade Custom MT 1.8 2018
Flex. Preto

R$ 80.070,90

R$ 80.070,90

13° Cupom
sorteado

R$ 3.000,00 (três mil reais) em certificados
de barras de ouro adquiridos pelo Good
R$ 3.000,00
Bom junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

R$ 3.000,00

12° Cupom
sorteado

Iphone 6s Apple Dourado 32 GB,
Desbloqueado.

R$ 2.999,00

R$ 2.999,00

11° Cupom
sorteado

Smart TV LED 42" Full HD Samsung
40J5300 com Connect Share Movie,
Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e
USB

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

10° Cupom
sorteado

09° Cupom
sorteado
08° Cupom
sorteado

Inspiron Dell 14 5000
Processador Intel® Pentium® N3700
R$ 1.800,00
Quad Core, Ubuntu Linux 14.04 SP1, 4GB
de memória, Disco Rígido de 500GB

R$ 1.800,00

Ar Condicionado Philco Portátil 9000 BTUs R$ 1.649,00
Frio 110V PH10000F2 – Philco

R$ 1.649,00

R$ 1.499,00

R$ 1.499,00

R$ 399,00

R$ 399,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A
260L–Branco

07° Cupom
sorteado
Home Theater Multilaser 5.1 80W Rms
06° Cupom
sorteado

Vale-compras

05° Cupom
sorteado

Vale-compras

04° Cupom
sorteado

Vale-compras

03° Cupom
sorteado

Vale-compras

02° Cupom
sorteado

Vale-compra

01° Cupom
sorteado

Vale-compras

R$ 98.116,90

Total

Obs: “O vale-compra não poderá ser utilizado para aquisição dos produtos vetados pelo artigo 10º do
Decreto 70.951/72”.

O quinto sorteio, no valor total de R$ 238.046,00 (Duzentos e trinta e oito Mil e quarenta e seis
Reais) em prêmios, ocorrerá no dia 07/04/2018 e contará com quatorze clientes contemplados,
conforme detalhado abaixo:

GANHADORES

5º SORTEIO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 220.000,00

R$ 220.000,00

Optará por um dos três prêmios
relacionados abaixo.
14° Cupom
sorteado

1 - R$ 220.000,00 (Centro e Noventa Mil
Reais) em certificado em barras de ouro;
2 – 1(um) veículo zero quilômetro
Mercedes, modelo GLC no valor de R$
220.000,00;

13° Cupom
sorteado

3 – 1(um) casa residencial localizada no
Estado de São Paulo em zona urbana nas
cidades de Sumaré, Hortolândia, Monte
Mor e Indaiatuba no valor de
R$ 220.000,00
R$ 3.000,00 (três mil reais) em certificados
de barras de ouro adquiridos pelo Good
R$ 3.000,00
Bom junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

12° Cupom
sorteado

Iphone 6s Apple Dourado 32 GB,
Desbloqueado.

11° Cupom
sorteado

Smart TV LED 42" Full HD Samsung
40J5300 com Connect Share Movie,
Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e
USB

10° Cupom
sorteado

09° Cupom
sorteado
08° Cupom
sorteado

R$ 3.000,00

R$ 2.999,00

R$ 2.999,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Inspiron Dell 14 5000
Processador Intel® Pentium® N3700
R$ 1.800,00
Quad Core, Ubuntu Linux 14.04 SP1, 4GB
de memória, Disco Rígido de 500GB

R$ 1.800,00

Ar Condicionado Philco Portátil 9000 BTUs R$ 1.649,00
Frio 110V PH10000F2 – Philco

R$ 1.649,00

R$ 1.499,00

R$ 1.499,00

R$ 399,00

R$ 399,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

Refrigerador Electrolux Duplex DC35A
260L–Branco

07° Cupom
sorteado
Home Theater Multilaser 5.1 80W Rms
06° Cupom
sorteado

Vale-compras

05° Cupom
sorteado

Vale-compras

04° Cupom
sorteado

Vale-compras

03° Cupom
sorteado

Vale-compras

02° Cupom
sorteado

Vale-compra

01° Cupom
sorteado

Vale-compras

Total

R$ 238.046,00

Obs: “O vale-compra não poderá ser utilizado para aquisição dos produtos vetados pelo artigo 10º do
Decreto 70.951/72”.
4. CRITÉRIO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO PELO PARTICIPANTE PARA QUE ESTE TENHA
DIREITO AO PRÊMIO:
A promotora reserva-se ao direito de fazer uso do nome, voz ou imagem dos contemplados, no
resultado da campanha “REALIZE SEU SONHO GOODBOM 85 ANOS”, durante 365 dias, sem

qualquer ônus, condição essa que é aceita pelos participantes no ato de entrega dos cupons
preenchidos, a contar da data de apuração no qual o contemplado foi sorteado;
A simples entrega do formulário pressupõe, por parte do concorrente, total concordância e aceitação
deste regulamento;
Por fim, o cupom deverá ser depositado na urna disponível em cada um dos pontos de venda.
4.1. De acordo com o decreto 70.951/72 – Art 15 – parágrafo 1º, a empresa efetuará a compra dos
respectivos prêmios até 8 (oito) dias antes da data do primeiro sorteio;
4.2. OS PRÊMIOS NÃO PODERÃO SER CONVERTIDOS EM DINHEIRO;

5. FORMA, LOCAL DE APURAÇÃO
Primeiro sorteio – Loja Bom Retiro, que ocorrerá no dia 11/11/2017, às 16 horas, no
estacionamento externo do Good Bom, localizado à Rua José Vedovatto, 1900 – Bom Retiro –
Sumaré/SP, onde serão unificadas as 8 urnas.
Segundo sorteio – Loja Indaiatuba, que ocorrerá no dia 07/04/2018, às 16 horas, no
estacionamento externo do GoodBom, localizado à Av. João Giaquinto, 386, Jardim Hubert –
Indaiatuba/SP, onde serão unificadas as 8 urnas.
Terceiro Sorteio – Loja Hortolândia, que ocorrerá no dia 27/01/2018, às 16 horas, no
estacionamento externo do Good Bom, localizado à Avenida Emancipação, 1550 – Jd. Do Bosque Hortolândia/ SP, onde serão unificadas as 8 urnas.
Quarto Sorteio – Loja Monte Mor, que ocorrerá no dia 24/02/2018, às 16 horas, no estacionamento
externo do Good Bom, localizado à Av. Magal, 1500 – Bairro Terra Preta – Monte Mor/SP, onde
serão unificadas as 8 urnas.
Quinto Sorteio – Entrega dos prêmios referente a segunda fase do concurso cultural será no
dia 07 de abril às 16h no estacionamento externo do GoodBom, localizado à Av. Pedro Botesi,
2.800, Jardim Scomparim – Mogi Mirim/SP. Os três ganhadores serão comunicados no dia 3 de abril
de 2018.

O acesso ao local será livre e gratuito a todos os interessados em assistir ao sorteio.

6.DESCRIÇÃO DO PROCESSO DA PROMOÇÃO NA MODALIDADE CONCURSO
Está promoção acontecerá concomitantemente com outra promoção homônima, realizada na modalidade
assemelhada a concurso, cuja as regras e condições deverão ser verificadas no respectivo regulamento.
6.1 Para participar deste concurso, os interessados deverão acessar o
hotsite
(http://goodbom.com.br/realizeseusonho) ou através do preenchimento do formulário disponível nas lojas
com o mínimo de 10 e máximo de 15 linhas para formulário físico. Para preenchimento no hotsite mínimo
de 150 caracteres e máximo de 1.000 caracteres.
Optando pela participação através do hotsite, os clientes deverão, obrigatoriamente:
a) acessar o hotsite da promoção e preencher todos os campos disponíveis com seus dados, bem como
contando qual é seu maior sonho, justificando porque esse sonho é tão importante e especial, e que
diferença a realização desse sonho fará em sua vida?;
b) ler o regulamento, aceitando os termos do concurso, e clicar no botão "Enviar".

Optando pela participação através dos formulários disponíveis nas lojas, os clientes deverão,
obrigatoriamente:
c) preencher todos os campos disponíveis no formulário padrão, de forma legível, contando qual é seu
maior sonho, justificando porque esse sonho é tão importante e especial, e que diferença a realização
desse sonho fará em sua vida?;
d) ler o regulamento da promoção que estará disponível nas lojas, devendo sanar eventuais dúvidas no
balcão de atendimento ao cliente das lojas participantes, antes de depositar o formulário nas urnas;
e) após a leitura do regulamento da promoção e somente se estiver de acordo com este, o cliente deverá
depositar o formulário nas urnas disponíveis nas lojas participantes;
6.2. A falta de preenchimento de algum campo do formulário ou do hotsite invalidará a participação do
cliente.
6.3. Cada participante pode participar com o envio de apenas 01 sonho, seja através dos formulários, seja
através do hotsite, em caso de mais de uma inscrição, será validada apenas a primeira inscrição;
6.4. A descrição do sonho deve ser de autoria do próprio participante e que possibilite a perfeita
identificação da escrita no caso do preenchimento no formulário impresso disponível nas lojas;
6.5. A participação no concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste
regulamento. O participante declara que leu e concordou com o presente regulamento previamente à
postagem de quaisquer conteúdos destinados à participação no concurso;
6.6. Em momento algum a promotora do concurso poderá ser responsabilizada por participações
atrasadas, incorretas, inválidas ou imprecisas, sendo tais causas motivo de exclusão do participante do
concurso;
6.7. Não serão válidas participações que cometerem atitudes anticompetitivas ou fraudulentas, tais como a
criação de perfis/cadastros falsos nas redes sociais ou no presente concurso, utilização de meios
automatizados, como uso de robôs, ou qualquer outro dispositivo ou aplicativo para aumentar, de forma
artificial, as chances de contemplação do prêmio;
6.8. Não poderão participar deste concurso funcionários das empresas direta ou indiretamente envolvidas
na organização deste concurso, endorsers e apoiados pela marca GoodBom Supermercados;
6.9. O controle de identificação das pessoas impedidas em participar da promoção será feito através
de listagem disponível para impedimento por ocasião da inscrição.
7. Os relatos devem ser feito em língua portuguesa, devendo ser desclassificados aqueles que contiverem
frases ou palavras de baixo calão, preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias ou assemelhadas
e/ou que de qualquer forma atentem contra qualquer pessoa, a honra, a moral, sejam plágio de outro
relato ou violem quaisquer direitos.

8. PRAZO DE PARTICIPAÇÃO
8.1. PRIMEIRA FASE: Serão aceitas inscrições do dia 29 de setembro até 10 de novembro de 2017 às
18h;

Seleção das cartas: Entre os dias 11 a 17 de novembro de 2017, uma comissão julgadora composta por
integrantes da equipe de Marketing do GoodBom e integrantes da agência Humann, irão selecionar os 10
principais sonhos a partir dos critérios definidos no próximo item 20.4
Início da votação popular: 22/11 e encerramento da votação popular: 05/12 às 23h59. Entre o dia
22 de novembro a 5 de dezembro de 2017 o GoodBom publicará em seu hotsite para votação popular os
10 (dez) sonhos selecionados e criará um post no Facebook para cada um dos 10 sonhos, marcando os
autores. A métrica de escolha dos 03 ganhadores serão feita através da somatória do número de votação
no hotsite da campanha, somado ao número de curtidas e compartilhamentos do post oficial gerado pelo
GoodBom Supermercados no Facebook, até o dia 5 de dezembro às 23h59. No caso de empate fica
estabelecido o número de curtidas do post oficial da página do GoodBom como indicador de desempate,
caso também sejam iguais, será considerado o número de compartilhamentos do post oficial da página
do Facebook do GoodBom.
Resultado: Os três ganhadores serão comunicados no dia 12 de dezembro de 2017.
Entrega dos prêmios referentes à primeira fase do concurso será no dia 16/12/2017 às 16 horas,
no estacionamento externo do Good Bom, localizado à Av. João Giaquinto, 386, Jardim Hubert –
Indaiatuba/SP. Os três ganhadores serão comunicados no dia 12 de dezembro de 2017.

8.2. SEGUNDA FASE
Prazo de participação: Serão aceitas inscrições do dia 11 de novembro até 4 de março de 2018 às
23h59;
Seleção das cartas: Entre os dias 5 a 9 de março de 2018, uma comissão julgadora composta por
integrantes da equipe de Marketing do GoodBom, e integrantes da agência Humann, irão selecionar os 10
principais sonhos a partir dos critérios definidos no próximo item 20.4.
Inicio da votação popular: 14/03 e encerramento da votação popular: 28/03 às 23h59. Entre o dia
14 a 28 de março de 2018 o GoodBom publicará em seu hotsite para votação popular os 10 (dez) sonhos
selecionados e criará um post no Facebook para cada um dos 10 sonhos, marcando os autores.
A métrica de escolha dos 03 ganhadores serão feita através da somatória do número de votação no
hotsite da campanha, somado ao número de curtidas e compartilhamentos do post oficial gerado pelo
GoodBom Supermercados no Facebook, até o dia 28 de março às 23h59. No caso de empate fica
estabelecido o número de curtidas do post oficial da página do GoodBom como indicador de desempate,
caso também sejam iguais, será considerado o número de compartilhamentos do post oficial da página
do Facebook do GoodBom.
Resultado: Os três ganhadores serão comunicados no dia 3 de abril de 2018.
Entrega dos prêmios referente a segunda fase do concurso cultural será no dia 07 de abril às
16h no estacionamento externo do GoodBom, localizado à Av. Pedro Botesi, 2.800, Jardim
Scomparim – Mogi Mirim/SP. Os três ganhadores serão comunicados no dia 3 de abril de 2018.
8.3. A escolha dos 10 (dez) principais sonhos será inquestionável e irrecorrível.
8.4. A participação do concurso cultural será encerrada às 23h59 do dia 4 de março de 2018, e não serão
considerados a somatória dos índices de compartilhamentos, curtidas e votos no hotsite realizados após
as 23h59 do dia 5 de dezembro para a primeira etapa e 23h59 do dia 28 de março para a segunda etapa;
8.5. Serão considerados ganhadores do presente concurso dividido em duas etapas os participantes que
obtiverem a maior quantidade de votos no hotsite da promoção, somados ao número de
compartilhamentos e curtidas no Facebook do post oficial gerado pela página no Facebook do GoodBom,
após os quesitos avaliados pelo júri.
8.6. A promotora do concurso não será responsável por problemas ou falhas no funcionamento técnico, 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 das participações, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet

ou na página eletrônica do GoodBom e endereço no Facebook, vírus, falha de programação (bugs) ou
violação por terceiros (hackers);

9. CRITÉRIOS
a) Ser possível de realizar dentro das categorias de premiação R$ 3.000,00 – R$ 5.000,00 e R$
10.000,00 mil reais.
b) Não afetar a vida de terceiros de forma pejorativa.
c) A razão do sonho ser de cunho sentimental e não material.
d) Ser possível de realizar dentro do Brasil.
e) Ficar claro que a realização do sonho vai influenciar positivamente a vida do ganhador.
f) Originalidade e criatividade.
g) Adequação ao tema.
h) Possuir conta (perfil) pessoal no Facebook
i) Respeitar a quantidade mínima de 150 carácter e máxima 1.000 de carácter disponível para
preenchimento do formulário no hotsite e para o formulário físico respeitar a quantidade mínima de 10
de 15 linhas.
OBS: A escolha dos 10 (dez) principais sonhos será inquestionável e irrecorrível.

10. PREMIAÇÃO
O resultado da primeira fase do concurso no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em
certificados de barras de ouro, e ocorrerá no dia 12/12/2017 contará com 03 clientes contemplados:
GANHADORES

PRÊMIOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3° COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

o

2 COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

o

1 COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

Total

R$ 20.000,00

O resultado da segunda fase do concurso no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em
certificados de barras de ouro, e ocorrerá no dia 03/04/2017 contará com 03 clientes contemplados:
GANHADORES PRÊMIOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

o

3 COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

o

2 COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

1° COLOCADO
NA VOTAÇÃO
POPULAR

Certificado em barras de ouro

Total

R$ 20.000,00

11. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

11.1. EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS – Tendo em vista a natureza dos prêmios, eles serão exibidos nos
materiais promocionais, no endereço eletrônico www.goodbom.com.br e nas seguintes lojas
participantes:
Loja Rebouças, localizada à Av. Rebouças, 2505– Centro – Sumaré/SP;
Loja Ivo Trevisan, localizada na Av. Trevisan, 828 – Jardim Santa Madalena – Sumaré/SP.
Loja da Área Cura, localizada à Rua José Vedovatto, 1900 – Bom Retiro – Sumaré/SP
Loja Matão, localizada à Av. Emilio Bosco, 1110 – Vila San Martins – Sumaré/SP
Loja Maria Antonia, localizado à Estrada municipal Sumaré - Paulínia, S/NR - Sítio São Miguel -Nova
Veneza – Sumaré/SP
Loja Emancipação, localizada à Av. Emancipação, 1550 – Jardim do Bosque – Hortolândia/ SP;
Loja Monte Mor, localizada à Av. Magal, 1500 –Bairro Terra Preta – Hortolândia/SP;
Loja Indaiatuba, Localizada à Rua João Giaquinto, 386, Jardim Hubert – Indaiatuba/SP.
Loja Mogi Mirim, localizada à Av. Pedro Botesi, 2800, Jardim Scomparim – Mogi Mirim/SP
Com exceção dos vales-compras, tendo em vista sua natureza.

12. ENTREGA DOS PRÊMIOS
12.1. Os contemplados serão informados através de telefonema e/ou telegrama;
12.2. A promotora se responsabiliza a disponibilizar os prêmios ou Carta Compromisso no prazo de
30 dias a contar de cada uma das apurações;
12.3. O contemplado deverá se apresentar munido de CPF e RG a loja que efetuou o sorteio.
12.4. Após a entrega efetiva dos prêmios, o contemplado deverá assinar o termo de recebimento e
quitação dos mesmos.
12.5 Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado na
loja Good Bom Supermercados mais próxima de sua Residência.
Loja Rebouças, localizada à Av. Rebouças, 2505– Centro – Sumaré/SP;

Loja Ivo Trevisan, localizada na Av. Trevisan, 828 – Jardim Santa Madalena – Sumaré/SP.
Loja da Área Cura, localizada à Rua José Vedovatto, 1900 – Bom Retiro – Sumaré/SP
Loja Matão, localizada à Av. Emilio Bosco, 1110 – Vila San Martins – Sumaré/SP
Loja Maria Antonia, localizado à Estrada municipal Sumaré - Paulínia, S/NR - Sítio São Miguel -Nova
Veneza – Sumaré/SP
Loja Emancipação, localizada à Av. Emancipação, 1550 – Jardim do Bosque – Hortolândia/ SP;
Loja Monte Mor, localizada à Av. Magal, 1500 –Bairro Terra Preta – Hortolândia/SP;
Loja Indaiatuba, Localizada à Rua João Giaquinto, 386, Jardim Hubert – Indaiatuba/SP.
Loja Mogi Mirim, localizada à Av. Pedro Botesi, 2800, Jardim Scomparim – Mogi Mirim/SP

13. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS PRÊMIOS:
13.1. Promoção por sorteio
O cliente terá até 180 dias (a contar da data de cada um dos sorteios), ou seja, para os contemplados
no primeiro sorteio até 25/05/2018, para os contemplados no segundo sorteio, até 17/06/2018, para
os contemplados no terceiro sorteio, até 27/07/2018, para os contemplados no quarto sorteio
24/08/2018 e para os contemplados no quinto sorteio 03/09/2018.

13.2. Promoção por concurso cultural
O cliente terá até 180 dias (a contar da data de cada um dos sorteios), ou seja, para os contemplados
na primeira fase até o dia 22/05/2018, para os contemplados na segunda fase até 31/08/2018.
13.3. Caso isso não ocorra até as datas descritas acima, o cliente perderá o direito a receber o
prêmio com que foi contemplado, conforme descrito no artigo 7 (sete) do Decreto 70951/72, que
estabelece que “Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante a vale-brinde,
não for reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados, respectivamente, da data do
sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término da promoção, caducará o direito do
respectivo titular, e o valor correspondente será recolhido pela empresa autorizada ao Tesouro
Nacional, como renda da União, no prazo de dez (10) dias“.

14. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO:
14.1. A promoção será divulgada à comunidade através das mídias: rádio, outdoor, jornais
promocionais (tablóide), site – www.goodbom.com.br com o número do Certificado de Autorização
CAIXA em todos estes materiais Repco/Caixa XXXX/2017;
14.2. Tendo em vista a natureza dos prêmios, eles serão exibidos nos materiais promocionais, no
endereço eletrônico www.goodbom.com.br/realizeseusonho e facebook.com/goodbomsupermercados
e materiais promocionais.
14.3. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes serão,
preliminarmente, dirimidas pela promotora e, posteriormente, submetidas à REPCO/CAIXA;
14.4. O PROCON local receberá as reclamações devidamente fundamentadas.
14.5. De acordo com Art.10 Decreto 70951/72, não poderão ser objetos de promoção mediante
distribuição de prêmios medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de

estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que venham a ser
relacionados pelo Ministério da Fazenda.
14.6 Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para o contemplado;
Esta promoção foi autorizada pelo Certificado de Autorização CAIXA nºXXXX/2017

15. DISPOSIÇÕES FINAIS.
15.1. Os clientes declaram que todas as informações e dados fornecidos são verdadeiros, permitindo
ao GoodBom que efetue a confirmação a qualquer momento.
15.2. O presente concordo e/ou seu regulamento poderá ser alterado mediante aviso no hotsite da
promoção e cartaz afixado próximo às urnas.
15.3 Para preenchimento de cupons em nome de pessoa incapaz (menor de 18 anos), os dados do
cupom deverão estar preenchidos corretamente com os dados do menor: RG ou certidão de
nascimento e CPF, para não invalidar o cupom. Para a efetivação da entrega dos prêmios será
obrigatória à apresentação destes documentos juntamente com o CPF e RG do seu responsável
direto.

