
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA

Rua Diamante, nº 740, Bairro São Joaquim,CEP: 32113-000, Contagem - MG
CNPJ: 04.737.552/0003-08

REGULAMENTO

Concurso Cultural realizado pelo Mart Minas Distribuição LTDA, com sede na Rua Diamante, nº 
740, Bairro São Joaquim, CEP: 32113-000, Contagem - MG, inscrita sob CNPJ 04.737.552/0003-
08, válido em todas as cidades do Estado de Minas Gerais - Brasil, no período compreendido 
entre 05/01/2021 à 08/01/2021. No que se refere a mecânica de participação para elegibilidade, 
durante o período de 05/01/2020 à 08/01/2021 até às 12:00 (período de participação), os 
participantes deverão postar uma ou mais fotos no instagram que retrate a cultura ou paisagem 
mineira, com a  hashtag :#fotografiasMartMinas. Entre todas as recebidas, uma será apreciada 
por uma bancada interna de funcionários do Mart Minas. Após tal apuração, será escolhida a 
melhor  foto. O autor da fotografia deverá ter o perfil do Instagram destrancado no dia 08/01/21  
para poder ser visualizado e será contactado por Chat no Instagram e por publicação no nosso 
Ig. No que se refere as premiações,  o autor da foto escolhida e postada na rede social Instagram 
@MartMinasAtacadoEVarejo será premiado com uma Cesta de Café da manhã que incorpora 
como conteúdo os produtos listados abaixo. A apuração acontecerá no dia 08/01/2021. Após a 
divulgação do ganhador, é de total e inteira responsabilidade do referente a retirada da premiação 
na unidade Mart Minas informada após o término da promoção, não sendo permitida a troca 
do prêmio descrito por dinheiro ou qualquer outro item não especificado neste regulamento. 
A participação do concurso não é válida para funcionários do Mart Minas Distribuição LTDA e 
para menores de 18 anos. A participação deste concurso cultural implica na aceitação tácita do 
regulamento, bem como o aceite dos participantes em ceder o direito de uso de imagem do 
ganhador, e autorização para a publicação da sua foto para midias publicitárias ligadas ao Mart 
Minas e a esta campanha.  Término da inscrição para o concurso: 08/01/2020,às 12h. 

ITENS COMPONENTES DA CESTA
DE CAFÉ DA MANHÃ:

1- 1UN CESTA;
2- 1UN CAPUCCINO 200G;
3- 1UN FLOR (ORQUÍDIA, LIRÍOS OU OUTRA QUE ESTIVER BONITA);
4- 2UN CAPUCCINOS LÍQUIDO DA TRÊS CORAÇÕES 190ML;
5- 1UN NUTELLA 250ML;
6- 3UN BISCOITO BAUDUCCO;
7- 1UN AMANDITA 200G;
8- 1UN GELÉIA QUEENSBARRY;
9- 2UN IOGURTE ITAMBÉ 170G;
10- 2UN BOLINHO BAUDUCCO;
11- 1UN CAFÉ SOLÚVEL NESCAFÉ 100G;
12- 1UN TORRADA BAUDUCCO 125G.





www.martminas.com.br


