
DO EVENTO 

A competição Cashback Solidário em prol da Santa Casa de Mogi das Cruzes será uma

disputa saudável entre clientes do comércio de Mogi das Cruzes e tem por objetivo

principal arrecadar cupons fiscais a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes,

para que assim a captação de recurso da Nota Fiscal Paulista seja mais efetiva. Este

evento terá início no dia 20 de Novembro de 2020 e término no dia 30 de Janeiro de

2020 e os resultados emitidos no dia 01 de Fevereiro de 2020.

A adesão a competição será opcional e gratuita, nos termos informados neste

regulamento. O cliente é responsável pelo conhecimento e aceite deste regulamento e

pelas informações que forem prestadas em seu cadastro, devendo manter atualizados

seus dados cadastrais. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Para a realização do evento, institui-se uma Comissão Organizadora formada por

membros da Soulcial, Sincomércio, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Prefeitura

Municipal de Mogi das Cruzes e Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes,

responsáveis por gerenciar, organizar e promover as atividades referentes à

competição.

A Comissão Organizadora será soberana para tomar decisões referentes a todos os

aspectos do desenvolvimento da competição, podendo inclusive desclassificar

qualquer participante que, notadamente, venha a prejudicar ou se privilegiar com o

andamento do evento.

 

DOS PARTICIPANTES 

São participantes os comércios e seus clientes que consumirem nesses

estabelecimentos durante a data prevista e de acordo com as regras de participação.
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REGULAMENTO  da competição Cashback Solidário em prol da Santa
Casa de Mogi das Cruzes.



Poderão participar dessa competição maiores de 18 (dezoito) anos ou os menores que

se enquadrarem em uma das seguintes categorias: emancipados, casados, estabelecidos

comercialmente com economia própria e os que exercerem emprego público efetivo,

nos termos do Código Civil Brasileiro e que fizerem a devida inscrição no programa.

 

DAS INSCRIÇÕES 

Para participar o interessado deve fazer o cadastro na plataforma Soulcial, via

aplicativo disponível na Play Store (Android) e Apple Store (IOS), ou pela versão Web.

Sua inscrição será validada e caso seja o vencedor, receberá via aplicativo uma senha

de comprovação. Será possível abrir o aplicativo por meio de QR Codes espalhados

pela cidade, nos comércios e parceiros. 

*Para acessar a promoção, basta fazer o cadastro na plataforma e a inclusão será

automática na competição e caso não queira participar, deseja de desvincular da

campanha no botão específico, todas as outras funções do aplicativo ficaram

disponíveis.

 

DAS TAREFAS 

Essa competição tem por objetivo a captação de cupons fiscais e consequentemente a

arrecadação de recursos para a Santa Casa.  Os participantes deveram ler seus cupons

fiscais sem CPF diretamente no aplicativo, será possível acompanhar esses cupons

fiscais e também ter acesso a um resumo de compras.

A competição consiste no cumprimento, pelos participantes, de tarefas específicas que

serão liberadas ao decorrer da competição e que geram pontos adicionais. Essas tarefas

estarão disponíveis para todos os participantes.  Será considerado vencedor, o

participante que obtiver, no somatório geral das regras, a maior pontuação.
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DA PONTUAÇÃO 

Serão válidos cupons de compras realizadas entre 20 de Novembro de 2020 e 30 de

Janeiro de 2020. Será computado automaticamente 100 ponto a cada cupom fiscal

cadastrado de comércios da cidade de Mogi das Cruzes. 

Serão válidos para essa campanha apenas os cupons doados a Santa Casa de

Misericórdia de Mogi das Cruzes. Só serão computados os pontos do primeiro cupons

do dia por loja, se houver mais de um serão desconsiderados os pontos, porém valem

para a captação da entidade social.  Para ganhar os pontos, deve-se criar uma conta no

aplicativo, doação no modo anônimo não participa da competição.

 Caso a Comissão Organizadora verifique qualquer sinal de falsificação ou adulteração

nas planilhas de conferência, os pontos serão desconsideradas.

 

DAS INFRAÇÕES 

A Comissão Organizadora do Cashback Solidário em Prol da Santa Casa de Mogi das

Cruzes, fiscalizará o cumprimento das regras. Em caso de descumprimento das regras,

caberá exclusivamente à Comissão Organizadora a avaliação dos fatos e aplicação de

sanções ao participante, se necessário.  

Lembramos que os cupons fiscais participantes da competição devem ser de uso

pessoal.

A competição, logo como seus pontos e premiações são pessoais e intransferíveis, não

sendo admitida sua negociação ou substituição por outra espécie de bens ou serviços,

nem sua conversão em dinheiro, sendo de utilização única e exclusiva do participante

que receber.  
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DO RESULTADO 

A divulgação do resultado final da competição acontecerá no dia 01 de Fevereiro de

2020, via informativo no aplicativo e divulgação nas mídias sociais. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Logo após a divulgação do resultado final, os 03 (três) participantes com melhor

desempenho receberão: 

1º Lugar:

2º Lugar

3º Lugar

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS CASOS OMISSOS 

Este regulamento dispõe sobre as normas gerais da competição. Os concorrentes que a

disputam assumem toda a responsabilidade pela participação na mesma. Não será

permitida associação entre participantes e comércios. 

Os casos omissos neste regulamento e quaisquer dúvidas que ocorram durante o

transcorrer da competição serão resolvidos exclusivamente pela Comissão

Organizadora em caráter final e indiscutível. 

Possíveis alterações nos horários, locais ou regras serão devidamente informadas aos

participantes. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais prejuízos

que os participantes possam ter, oriundos da participação da competição. Em caráter

meramente exemplificativo, mas que não se limitam a estas, citam-se as seguintes

situações:

1. Por qualquer impedimento do participante em se conectar a internet, não

garantindo o acesso ininterrupto ou livre de erros à internet e ao site ou aplicativo da

campanha promocional;
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2. Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de internet;

3. Por danos de qualquer espécie causados em virtude de acesso ao site/aplicativo ou

por impossibilidade de acessá-lo, seja por incapacidade de instalação do aplicativo no

celular do cliente por incompatibilidade com o aplicativo ou por espaço insuficiente

para armazenamento e processamento de dados;

4. Por perda de dados, falhas e informações relativas ao uso do sistema, por falhas ou

interrupções na internet, e ainda, por fraudes ou prejuízos ocasionados pela quebra de

sigilo por parte do participante em relação a seu login e senha pessoal;

5. Pelo consumo de franquia de dados do plano de celular do Cliente etc.

O participante que desejar desistir da competição deverá apenas parar de ler os

cupons fiscais e com isso não computar mais os pontos. Caso haja a intenção de

excluir sua participação, deve entrar em contato pelo email

soulcial.contato@gmail.com, ficando a seu critério e a qualquer tempo

 

COMISSÃO ORGANIZADORA.
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