
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL CLINICA DA PELE 
 

1) Promoção válida na cidade de Salvador/BA, no período de 05/12/2019 a 

31/01/2020, realizada pela Clínica da Pele, com sede na Rua Portão da Piedade, 

155, Shopping Center Lapa, loja 125 e 126 – Barris – Salvador/BA, inscrita no CNPJ 

nº. 26.431.687/0001-03 

 

2) o prêmio do concurso cultural consiste em uma viagem de cruzeiro pela costa 

brasileira, para duas pessoas, saindo do porto de Salvador, em data determinada 

posteriormente e de acordo com a disponibilidade do navio. 

 

 

3) Para participar do concurso cultural, no período citado acima, os clientes 

precisam baixar um cupom de desconto em um dos canais onde serão 

disponibilizados (www.minhaclinicadapele.com, @minhaclinicadapele), efetuar um 

dos serviços descritos na Clínica da Pele, no endereço acima citado, preencher um 

formulário físico no estabelecimento, no ato da realização do serviço estético, 

responder a pergunta do concurso “ Por que eu mereço ganhar uma viagem de 

Cruzeiro com a Clínica da Pele?”, preencher todos os campos solicitados no 

formulário, com informações da Pessoa Física que efetuou o serviço. 

  

4) No final do concurso, as frases serão recolhidas, analisadas e julgadas pela 

comissão julgadora. A comissão será composta de 4 participantes, Sr. Ricardo 

Flores, Dra. Lidia Salles, Sra. Jaqueline Damasceno e Sr. Patricia Serravalle. 

 

 

5) A frase escolhida será divulgada até o dia 15 de fevereiro de 2020, na Clínica da 

Pele e pelos canais digitais citados acima. 

 

6) Os cupons não são acumulativos, podendo ser utilizados um por vez durante o 

período da campanha. 

 

8) O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de 

desclassificação e/ou fraude e/ou não atendimento de quaisquer dos requisitos 

válidos de participação.  

9) Excluem-se da participação na presente promoção as pessoas jurídicas, os 

sócios, acionistas, funcionários, empregados do Shopping Center Lapa e de todas 

as lojas e quiosques localizados no interior do Shopping, bem como respectivos 

cônjuges e parentes de 1º grau, salvo autorização expressa da empresa promotora, 

responsável pela avaliação de tais condições por quanto durar a presente 

promoção. 

 

 

10) O participante declara-se ciente de que a realização do serviço está 

condicionada a disponibilidade de agenda da clínica, mas os mesmos poderão ser 

marcados previamente. 

  

 

11) A simples participação nesta campanha significa que o participante conhece e 

aceita plenamente todas as normas expressas no presente regulamento e aceita 

fornecer os dados cadastrais a empresa promotora. 

  

12) As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 

solucionados através da aplicação do presente regulamento, serão resolvidos pelo 

Departamento Jurídico e Marketing da Clinica da Pele. 

 

 

http://www.minhaclinicadapele.com/

