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Regulamento: 2º Natal Mais Iluminado e ficha de inscrição 
 

O Concurso “2º Natal Mais Iluminado” é parte de uma iniciativa que visa transformar o visual do 
município de Atibaia durante o período de Natal através do estímulo aos empresários em relação ao 
enfeite e iluminação de seus estabelecimentos comerciais. Acontece nos estabelecimentos 
localizados no município de Atibaia e devidamente cadastrados, enfeitados e/ou iluminados até o 
dia 19/12/2019, conforme preenchimento da ficha de inscrição abaixo. Não será permitida a adesão 
de novas empresas após esta data. A participação dos empresários é totalmente gratuita. O “2 º 
Natal Mais Iluminado” destina-se em premiar com um vale compra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), patrocinado pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Atibaia o (a) representante legal 
do estabelecimento que melhor iluminar sua fachada durante o período natalino. O prêmio é 
pessoal, intransferível e não poderá ser revertido em dinheiro. O vale compras no valor total de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) será dividido em 20 (vinte) vales compras de R$ 100,00 (cem reais), e estes, 
poderão ser utilizados em quaisquer lojas participantes da Promoção: 6º Valorize Atibaia, Compre 
Aqui!, em sua totalidade ou em várias delas, a critério do empresário(a) ganhador(a). Estes vales 
terão o prazo de 30 (trinta) dias para serem resgatados nas lojas participantes destacadas no site 
www.aciaonline.com.br. Não será permitido troco quando da utilização do(s) vale(s) compra(s) na(s) 
empresa(s) participante(s), exemplificando: se o(s) valor(es) do(s) produto(s) for de R$ 150,00, será 
utilizado um voucher de R$ 100,00 e o restante do pagamento será realizado em dinheiro.  Serão 
utilizados o facebook, instagram e o site da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Atibaia para 
que sejam feitas todas as interações previstas neste regulamento. Este se trata de um concurso 
cultural, com escolha de vencedor através de uma comissão julgadora formada pela ACIA – 
Associação Comercial e Industrial de Atibaia, ARCVB de Atibaia e Comtur de Atibaia. A participação 
no concurso é totalmente gratuita, condicionando-se a aceitação e adequação a este regulamento. 
Todas as empresas inscritas ficarão visíveis e aptas para receber votação do público em geral no dia 
19/12/2019, em link disponível no site www.aciaonline.com.br. A votação será encerrada em 
13/01/2020, às 18h. Será permitido apenas uma votação por CPF e dentre as 5 (cinco) fachadas de 
estabelecimentos comerciais de maior votação, apenas 1 (um) será escolhido pela comissão 
julgadora em evento que será realizado no dia 13/02/2019, às 18h, na sede da ACIA – Associação 
Comercial e Industrial de Atibaia. O evento será aberto ao público. A fachada vencedora que será 
apontada pela comissão julgadora será divulgada nas redes sociais e no site da ACIA no dia 
14/02/2019, a partir das 10h.  
Os quesitos para julgamento serão: criatividade, originalidade e adequação ao tema proposto. 
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Minha empresa quer participar do 2º Natal Mais Iluminado e concorrer a R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em vales compras: 

 

 

Nome fantasia:  
 
Razão social:  
 
Endereço:  
 
Bairro:  Cidade:  UF  Cep.:   
 
Cnpj:  
 
Nº telefone  Email 1:  
 
Nº Celular:  Email 2:  
 
Dados do representante legal 

Nome                                                                                                                                                Cpf 
   

 

Preencha e envie para suporte@aciaonline.com.br ou whatsapp 11 9 9627 9575 
 


