REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
ANIVERSÁRIO 28 ANOS BOZA
1. EMPRESA PROMOTORA
SUPERMERCADOS BOZA LTDA
Av. Paineiras, nº 270/312 – Bairro Eucaliptos
Fazenda Rio Grande – Paraná
CNPJ/MF: 73.419.905/0001-74
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO
Assemelhada a SORTEIO.
3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Todo o território nacional.
4. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
07h30min (horário de Brasília) do dia 15/10/2021 até 16h00min (horário de Brasília) do dia 27/11/2021.
5. PERÍODO DA PROMOÇÃO
07h30min (horário de Brasília) do dia 15/10/2021 até 16h00min (horário de Brasília) do dia 27/11/2021.
6. LOJAS PARTICIPANTES
Participarão da promoção as seguintes lojas: BOZA SUPERMERCADOS – Av. Paineiras, 270 – Eucaliptos –
Fazenda Rio Grande – PR (compras físicas e online); BOZA SUPERMERCADOS – Av. Portugal, 892 –
Gralha Azul – Fazenda Rio Grande – PR; BOZA SUPERMERCADOS – Rua Rio Piquiri, 964 – Santa
Terezinha – Fazenda Rio Grande – PR; BOZA SUPERMERCADOS – Rua Rio Amazonas, 1052 – Iguaçu –
Fazenda Rio Grande – PR; BOZA SUPERMERCADOS – Av. Nossa Senhora Aparecida, 799 – Santa
Terezinha – Fazenda Rio Grande – PR.
7. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
A participação na promoção, no período indicado no Item 5 deste Regulamento, dar-se-á mediante realização
de compras nas lojas participantes (Item 6), sendo concedido 01 (um) bilhete para sorteio a cada R$ 100,00
(cem reais) gastos em compras dentro de um mesmo ticket de compra, sendo vedada a cumulação de ticket
para soma do valor exigido.
A titularidade do cupom será definida com base no CPF/ME indicado pelo consumidor no momento da
compra.
Poderão participar desta Promoção todos os consumidores, pessoas físicas, com no mínimo 18 (dezoito)
anos idade, CPF/ME válido, residente e domiciliado na República Federativa do Brasil, sendo vedada a
participação de funcionários, fornecedores e/ou qualquer envolvido com esta ação promocional.
8. DESCRIÇÃO DO PRÊMIO E SUA RETIRADA
Nesta promoção serão distribuídos:
8.1. 300 (trezentos) vales-compra no valor de R$ 100,00 (cem reais), sendo 60 (sessenta) vales-compra para
cada loja Participante, que serão sorteados da seguinte forma:
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PRÊMIO: VALES-COMPRA R$ 100,00
DIA

06/11/2021 ÀS
17H00

13/11/2021 ÀS
17H00

20/11/2021 ÀS
17H00

27/11/2021 ÀS
17H00

LOJA

QUANTIDADE

BOZA SUPERMERCADOS - EUCALIPTOS

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - GRALHA AZUL

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - SANTA TEREZINHA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - IGUAÇU

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - N. SENHORA APARECIDA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - EUCALIPTOS

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - GRALHA AZUL

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - SANTA TEREZINHA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - IGUAÇU

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - N. SENHORA APARECIDA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - EUCALIPTOS

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - GRALHA AZUL

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - SANTA TEREZINHA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - IGUAÇU

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - N. SENHORA APARECIDA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - EUCALIPTOS

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - GRALHA AZUL

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - SANTA TEREZINHA

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - IGUAÇU

15

R$

100,00

BOZA SUPERMERCADOS - N. SENHORA APARECIDA

15

R$

100,00

300

R$ 30.000,00

TOTAL

VALOR

E em hipótese alguma os prêmios poderão ser trocados por outro ou convertido em dinheiro, nos termos do
artigo 1º §3º e §5º II da Lei nº 5.768/1971.
Os vales-compra não poderão ser transferidos para outro titular e deverão ser utilizados em uma das
unidades do Supermercados Boza.
Caso o ganhador não retire o vale-compra até 10/01/2022, perderá o prêmio; assim como a utilização efetiva
do vale compras, terá a validade máxima até a data de 10/01/2022, quando então deixará de ter validade.
8.2. 5 (cinco) viagens para o Costão do Santinho Resort – Florianópolis – SC com direito a 1 (um)
acompanhante (maior de 18 anos), que serão sorteadas da seguinte forma:
PRÊMIO: VIAGEM COSTÃO DO SANTINHO
DIA

27/11/2021 ÀS
18H00

LOJA

QUANTIDADE

BOZA SUPERMERCADOS - EUCALIPTOS

1

BOZA SUPERMERCADOS - GRALHA AZUL

1

BOZA SUPERMERCADOS - SANTA TEREZINHA

1
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BOZA SUPERMERCADOS - IGUAÇU

1

BOZA SUPERMERCADOS - N. SENHORA APARECIDA

1

TOTAL

5

A viagem será agenciada pela agência de turismo LABADEE TOUR e irá ocorrer no período de 10/03/2022 a
13/03/2022, com transporte incluso, da seguinte forma:
o IDA: Saída na data de 10/03/2022 às 11H da Loja Boza Eucaliptos sito a Avenida paineiras,
270/312 – Fazenda Rio Grande-PR. É de responsabilidade do ganhador o seu transporte até
o local de saída. Chegada: Costão do Santinho Resort All Inclusive, na mesma data, com
aproximadamente 5h30 de viagem.
o VOLTA: Saída na data de 13/03/2022 às 13H do Costão do Santinho Resort All Inclusive,
Praia do - Estr. Ver. Onildo Lemos, 2505 - Santinho, Florianópolis – SC. Chegada: Loja Boza
Eucaliptos sito a Avenida paineiras, 270/312 – Fazenda Rio Grande, na mesma data, com
aproximadamente 5h30 de viagem.
A viagem sorteada contempla o(a) ganhador(a) e um(a) acompanhante (maior de 18 anos) e inclui o seguinte:
o Transporte, na forma desse Regulamento;
o 03 (três) diárias (Em apartamento na modalidade standart) no Costão do Santinho Resort
All Inclusive, com direito a:
✔ Frigobar: águas e refrigerantes;
✔ Refeições: café da manhã, almoço, jantar e lanches rápidos e bebidas.
✔ Restaurante Nossa Senhora das Ondas, com buffet e estações temáticas;
Restaurantes Temáticos*: Nossa Senhora da Vitória (menu degustação),
✔
Kaigan (culinária oriental), Trattoria di Mari (massas e pizzas);
*Reserva obrigatória, consultar programação de abertura;
✔ Bar Carijós, Bar Molhado (sazonal), Quiosque da Piscina: bebidas e drinks ao longo
do dia;
✔ Bar das Piscinas - buffet de quitutes salgados e doces variados, além de bebidas e
sorvete, em sistema de autoatendimento;
✔ Quiosque com bebidas na praia durante o verão;
✔ Gastronomia Inclusiva: refeições especialmente preparadas para diabéticos,
alérgicos a glúten ou lactose e para hóspedes com outras restrições alimentares
mediante solicitação.
* 1(uma) reserva POR APARTAMENTO
Obs.: As reservas de restaurantes são válidas aos pacotes de lazer. Pacotes de uma
noite não permitem reserva em restaurante. Restaurantes com atendimento por
reserva durante o jantar (conforme ocupação e programação): Nossa Senhora da
Vitória no Hotel Internacional, Trattoria di Mari e Kaigan.
Não serão custeadas pela promotora serviços terceirizados como spa, massagens, salão de beleza, utilização
dos computadores do hotel, early check-in ou late check-out, lavanderia, guias, passeios extras, aquisição de
lembrancinhas e gorjetas para carregadores de malas. Também não serão custeadas pela empresa
promotora extras de caráter pessoal e quaisquer outras despesas não previstas nos pacotes do prêmio.
E em hipótese alguma os prêmios poderão ser trocados por outro ou convertido em dinheiro, nos termos do
artigo 1º §3º e §5º II da Lei nº 5.768/1971.
Caso o ganhador da viagem não se manifeste até dia 10/01/2022 ou não se fizer presente no dia e horário
combinado para a viagem, perderá o prêmio; não haverá novo sorteio desta desistência.
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O ganhador da viagem que não puder usufruir do período previsto (dia 10/03 a 13/03/2022) deverá avisar a
promotora até dia 10/01/2022 e, caso queira alterar a data, deverá arcar com todos os custos para alteração
(hotel, transfer, etc). A data limite para usufruir a viagem será 30/06/2022, porém, o ganhador deverá
comunicar a necessidade de alteração impreterivelmente até o dia 10/01/2022. Após ser comunicada a
necessidade de alteração da data, a empresa promotora irá apurar os custos para alteração e as repassará
ao ganhador.
O ganhador da viagem poderá indicar outro titular (com no mínimo 18 anos de idade) para usufruir o prêmio,
desde que o faça perante a promotora até o dia 10/01/2022.
No mesmo prazo (10/01/2022) o ganhador ou o titular da viagem deverá indicar o acompanhante, que
igualmente deverá ter no mínimo 18 anos de idade.
O ganhador/titular da viagem e seu acompanhante serão responsáveis pela obtenção de qualquer
documentação necessária para poderem viajar, devendo cumprir todas as exigências estabelecidas pelas
autoridades brasileiras e do destino.
O ganhador//titular da viagem e seu acompanhante deverão fazer a viagem juntos, com mesmo itinerário.
9. SORTEIO
O cliente que efetuar compras, durante o período de 07h30min (horário de Brasília) do dia 15/10/2021 até
16h00min (horário de Brasília) do dia 27/11/2021 (período de participação), nas lojas Participantes, receberá a
cada R$ 100,00 (cem reais) dentro de um mesmo ticket de compra, um bilhete para concorrer aos sorteios
desta Promoção, o qual deverá ser devidamente preenchido com TODOS os dados solicitados e depositado
na urna do sorteio disponibilizada nas lojas Participantes.
A PROMOTORA está isenta de qualquer responsabilidade em caso de ausência de preenchimento,
incorreção ou não veracidade das informações e dados informados pelos clientes participantes.
Serão sumariamente desclassificados aqueles que prestarem informações falsas, incompletas ou incorretas.
Toda e qualquer participação realizada que não preencher todas as condições estabelecidas neste
Regulamento não será considerada válida para os efeitos desta Promoção, podendo o participante ser
desclassificado da Promoção a único e exclusivo critério da PROMOTORA.
A seleção do bilhete dar-se-á por processo aleatório dentre os bilhetes válidos e cadastrados na promoção.
Serão sorteados 15 (quinze) vales-compras por dia e por loja Participante, nas datas de 06, 13, 20 e 27 do
mês de Novembro de 2021 às 17h.
No dia 27/11/2021 às 18h, será sorteado em cada loja Participante 1 (uma) viagem, com 1 (um)
acompanhante.
Caso o contemplado seja funcionário, fornecedor e/ou colaborador nesta promoção, seu bilhete será
desclassificado e a Promotora fará, imediatamente, novo sorteio.
Os ganhadores serão comunicados do resultado do sorteio via telefone e/ou whatsapp e também será
solicitado que os mesmos apresentem seus dados cadastrais (nome completo do participante, CPF/ME,
endereço, e-mail, telefone) a fim de comprovar a identidade do ganhador(a).
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10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO SORTEIO E DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM
A divulgação do sorteado será feita através do perfil oficial da Promotora na rede social “Facebook” e
“Instagram”, podendo a Promotora postar a foto do Participante contemplado na divulgação do resultado, feita
sempre em até 5 (cinco) dias ao da premiação.
O participante autoriza a divulgação de seu nome e foto ao final da promoção.

11. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Em caso de fraude comprovada ou infração ao Regulamento, o participante será excluído automaticamente
desta Promoção e seu bilhete será considerado como “não distribuído” para fim de participação no sorteio
e/ou recebimento do prêmio.
Neste caso, a Promotora poderá identificar outro participante que faça jus ao recebimento do prêmio, com
base nas regras de apuração aqui previstas.
Caso não se verifique a veracidade, correção ou presença das informações exigidas para participação regular
ou o contemplado não apresente os documentos solicitados, este perderá o direito de participação no sorteio,
sendo o bilhete correspondente considerado como “não distribuído” e o prêmio correspondente atribuído a
outro participante, seguindo-se os critérios estabelecidos no regulamento.
Serão desclassificadas as pessoas que se utilizarem de mecanismos que criem condições irregulares e/ou
desleais de participação ou que atentem contra os objetivos e condições de participação desta Promoção,
podendo ser exigida a apresentação do comprovante de pagamento, dentre outros documentos, nos termos
do parágrafo único do art. 46 da Portaria MF nº 41/08.
Em quaisquer das situações acima, verificadas antes, no momento (que compreende a apuração dos
ganhadores) ou após o sorteio, o participante perderá o direito de concorrer ao sorteio ou ao prêmio, sendo
seu bilhete considerado como não distribuído e um novo ganhador será encontrado de acordo com a regra de
aproximação.
12. ENTREGA DOS PRÊMIOS
Os prêmios desta Promoção serão entregues aos ganhadores, sem nenhum ônus, em até 20 (vinte) dias da
data do sorteio, em uma das lojas Participantes ou no endereço a ser divulgado pelo Boza Supermercados.
Quando da entrega dos prêmios, os ganhadores deverão assinar um Termo de Quitação e entrega de Prêmio
e entregar/enviar uma cópia dos seus documentos (RG, CPF e comprovante de endereço) à PROMOTORA
em até 03 (três) dias corridos, após contato efetivo. Caso o Participante não envie os documentos no prazo
solicitado, este poderá ser desclassificado, hipótese em que será aplicada a regra prevista no Item 11.
Os prêmios oferecidos nesta Promoção não poderão ser trocados por dinheiro ou qualquer outro produto.
Não cabe ao ganhador e/ou a seus responsáveis/representantes legais discutir ou redefinir as condições e
premissas da Promoção ou do prêmio.
No caso de o participante contemplado vir a falecer antes da entrega do prêmio, este será entregue ao
respectivo espólio, na pessoa de seu inventariante, que deverá comprovar tal condição e exercer seu direito
até dia 10/01/2022, sob pena de perder o direito ao prêmio.
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Em caso de falecimento do ganhador/titular da viagem ou do acompanhante, após 10/01/2022, não poderá
ser realizada a respectiva substituição, e, consequentemente, ocorrerá a perda do prêmio.
13. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Ao se cadastrar na “PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO BOZA – 28 ANOS”, o PARTICIPANTE celebra um contrato
com a EMPRESA PROMOTORA, e está ciente que ela fará o tratamento de seus Dados Pessoais com a
finalidade de cumprir as obrigações assumidas neste Regulamento, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados - “LGPD”), e demais normas aplicáveis à privacidade e proteção de dados
pessoais.
O tratamento dos dados pessoais dos participantes terá como finalidade a realização da “PROMOÇÃO
ANIVERSÁRIO BOZA – 28 ANOS”, em razão disso, a EMPRESA PROMOTORA poderá compartilhar os
dados com terceiros exclusivamente para a realização da PROMOÇÃO sendo limitado a esta finalidade.
Todos os campos preenchidos do cupom, possuem a estrita função de identificar e contatar o cliente
ganhador. Devendo ser apenas informado os dados solicitados, qualquer informação adicional preenchida
acarretara na desclassificação e eliminação do cupom logo após o termino da promoção, preservando a
privacidade dos titulares.
A Política de Privacidade do SUPERMERCADOS BOZA LTDA está disponível em seu site, acessível através
do endereço https://www.boza.com.br/politicas-de-privacidade/ onde é possível constatar as atividades de
tratamento de dados pessoais e sobre os direitos dos Titulares dos dados. Os dados pessoais do
PARTICIPANTE poderão ser mantidos pela EMPRESA PROMOTORA por até 5 anos após o término da
“PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO BOZA – 28 ANOS”, para o estrito cumprimento de obrigações legais e
regulatórias e exercício regular de direitos da PROMOTORA.
As solicitações dos Titulares de Dados Pessoais serão atendidas conforme disciplinado na LGPD. Em caso
de dúvidas sobre o tratamento dos seus dados pessoais, envie um e-mail para privacidade@boza.com.br ou
entre em contato pelo telefone (41) 3627-8900.
A PROMOTORA assume o compromisso de proteger os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta
confidencialidade sobre tais informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel
cumprimento da execução desta promoção, não serão compartilhados ou cedidos com terceiros a qualquer
título. Assim, os dados compartilhados têm por finalidade exclusiva executar e operacionalizar a presente
promoção.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os Participantes ganhadores autorizam, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio e em
caráter irrevogável e irretratável a utilização pela PROMOTORA de seus nomes, imagens e sons de voz em
qualquer um dos meios escolhidos para divulgação desta campanha pelo período de 01 (um) ano, a partir da
data do sorteio. Os Participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e
demais dados informados no ato da inscrição na Promoção com o propósito exclusivo de formação de
cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do evento em referência, desde que não fira o
Código de Defesa do Consumidor, sem nenhum ônus para a PROMOTORA, sendo que, no entanto, de
acordo com o que dispõe o artigo 11 da Portaria MF n.º 41/2008, a empresa é expressamente vedada de
comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados coletados nesta Promoção.
A participação nesta promoção caracteriza a aceitação irrestrita de todos os termos e condições dispostos e
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serve como declaração de que o Participante Contemplado não tem qualquer embaraço fiscal, legal ou outro
que o impeça de receber o prêmio.
O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro.
Este regulamento estará disponível no site: www.boza.com.br.
Quaisquer dúvidas ou reclamações referentes a este sorteio poderão ser sanadas através do telefone (41)
3627-8900.

