
Regulamento: 

 

1. Vigência da promoção: 1.1 Esta promoção terá início no dia 07 de dezembro de 2010 e se 
encerrará no dia 14 de Janeiro de 2011.  

1.2 No dia 14 de janeiro de 2011 às 19 (dezenove) horas encerrarão as inscrições para o 
concurso cultural. A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia 17 de janeiro de 2011. 

2. Como participar do Concurso Cultural: 

2.1 Poderão participar deste concurso qualquer pessoa física, maior de 18 anos de idade e 
portadora de CPF regularizado, seguidora (follower) do perfil @cookeletroraro 
(www.twitter.com/cookeletroraro) no Twitter, cadastrada no site da COOK ELETRORARO pelo 
link http://bit.ly/cadastrocook 

2.2 Para participar, o interessado deverá enviar uma receita de microondas de sua própria 
autoria com o tema Natal. As três melhores receitas avaliadas pela equipe MIND MARKETING 
INTELIGÊNCIA DIGITAK e COOK ELETRORARO serão premiadas. A receita deverá ser enviada 
para o e-mail blogdacook@gmail.com 

2.3 As receitas somente serão válidas se forem da autoria do participante;  

2.3 Os participantes poderão participar enviando quantas receitas quiserem. 

3. Premiação:  

1º colocado: Microondas 30L LG 127V INCOMPLETO 

2º colocado: Espremedor de Frutas Suggar Max Frusuit Branco 127V 

3º colocado: Conjunto de Xícaras de Café com Pires Euro 12 Peças FLOWER  

3.2 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro 
produto/prêmio ou convertido em dinheiro. 

3.3 Os ganhadores serão comunicados do resultado do concurso por meio de um Tweet do 
perfil @cookeletroraro, no qual será solicitado que enviem seus dados cadastrais (nome 
completo do participante, CPF, endereço, email, telefone) em até 72h, via Direct Message 
(DM).  

4. Disposições Gerais:  

4.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou 
má fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos. 

4.2 Caso a Cook Eletroraro venha a sofrer qualquer processo, autuação ou problemas 
relacionados à violação da legislação vigente pelos participantes, como por exemplo, mas sem 
se limitar, por plágio ou fraude, o participante responsável se compromete a reembolsar todos 
os danos (prejuízos e lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a ser causados à COOK 
ELETRORARO e a quaisquer terceiros. 

4.3 Os participantes autorizam a COOK ELETRORARO, pelo prazo de 1 (um) ano contado a 
partir do término do período de vigência, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem 



qualquer ônus para a COOK ELETRORARO, para divulgação desta promoção e de seus 
resultados, em qualquer tipo de mídia. 

4.4 É vedada a participação de pessoas jurídicas bem como de funcionários da empresa COOK 
ELETRORARO E MIND - MARKETING INTELIGÊNCIA DIGITAL. 

4.4 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições 
previstos neste Regulamento. 

 

Esta é uma Promoção Cultural, conforme especificado no art. 30 do Decreto No. 70.951, de 09 
de agosto de 1972. A distribuição do prêmio desta promoção é GRATUITA. Promoção Cultural 
promovida pela Cook Eletroraro. 


