
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMPRE E GANHE  “O PAPAI POP é OMUNGA” 

Promoção: Esta é uma Promoção realizada pela OMUNGA Grife Social, com sede na Rua Anita 

Garibaldi, 133, sala 05, Bairro Anita Garibaldi, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ 18.229.303/0001-46, doravante “Promotora” em parceria com a Editora Belas 

Letras e Marcos Piangers. 

Vigência: A Promoção será realizada no período de 26/07/2017 até 13/08/2017 (Dia dos Pais) 

ou enquanto durar o estoque de 308 livros. 

Mecânica: Para participar, basta comprar uma unidade da nova coleção de camisetas da 

OMUNGA Grife Social, coleção “Mude Uma História”, sob valor unitário de R$ 69,90 por meio 

do site/loja virtual (www.omunga.com) e o participante ganhará 01 exemplar do livro “O 

PAPAI É POP 2” do Marcos Piangres, sem qualquer custo adicional. Quando comprar pelo 

site/loja virtual, o participante será responsável pelo pagamento do frete da camiseta e livro 

que será adicionado ao seu pedido, considerando que a loja virtual da OMUNGA é conveniada 

com os CORREIOS. A promoção também é válida para ações promocionais que a OMUNGA 

Grife Social possa realizar em eventos, empresas, shoppings e/ou em outros locais que julgar 

conveniente. Esta Promoção não implica em qualquer tipo de sorte ou aleatoriedade, 

recebendo o livro sem custo todos os participantes que atenderem os requisitos estabelecidos 

no presente Regulamento.  

Consumidores participantes: Podem participar da Promoção pessoa física ou jurídica, além de 

voluntários, parceiros e funcionários da OMUNGA Grife Social.  

Limites: Cada participante na condição de pessoa física (CPF) poderá comprar até 10 camisetas 
e ganhar 10 livros. No caso de pessoa jurídica, a respectiva entidade deverá entrar em contato 
com a OMUNGA Grife Social pelo e-mail contato@omunga.com, para pedidos corporativos. 

Autorização de uso de imagem: Os participantes da Promoção autorizam a Promotora a fazer 
uso de seus nomes, vozes e imagens para fins de divulgação desta Promoção e de seus 
resultados, em qualquer tipo de mídia. 

Concordância com o Regulamento: A simples participação nesta promoção significa que o 

participante conhece e aceita plenamente todas as normas expressas no presente 

regulamento. 

Esclarecimentos: As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos referentes poderão 

ser resolvidos por meio do e-mail contato@omunga.com. 
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