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Caraguá a Gosto 2017 – Sorteio Tapera Branca Restaurante 

Regulamento 

 

1. Descrição 

O sorteio "Caraguá a gosto 2017 - Tapera Branca Restaurante" visa a premiação 

de um jantar gratuito com o prato participante do Caraguá A Gosto 2017, para 2 (duas) 

pessoas (um prato para cada pessoa), entre as pessoas que participarem, através do 

preenchimento do formulário disponibilizado no endereço eletrônico: 

http://promo.taperabranca.com.br/sorteio-cag2017. 

2. Prazos 

 

2.1. O prazo de participação se dá entre a disponibilização da página 

do formulário e o dia 10 de agosto de 2017 às 23h59. Formulários preenchidos 

após este prazo não serão considerados para efeito de sorteio; 

2.2. O prazo para divulgação do resultado é o dia 11 de agosto de 

2017. O resultado será divulgado na página do Tapera Branca Restaurante no 

Facebook no endereço: htto://facebook.com/taperabranca e via e-mail para os 

participantes. 

 

3. Sorteio 

O sorteio será realizado no dia 11 de agosto de 2017 (segunda-feira), através do website 

Sorteador.com.br. Cada participante receberá 1 (um) número, conforme a ordem de 

inscrição e o sistema sorteará, aleatoriamente, um número, entre os participantes, que 

indicará o vencedor. 

4. Prêmio 

O prêmio consiste em um jantar para 2 (duas) pessoas, no qual será servido o 

prato “"Filé mignon com crosta de castanha do Pará e ervas finas", exclusivo e 

participante do festival gastronômico "Caraguá A Gosto 2017". O prato é individual e 

serão servidas 2 (duas) unidades, uma para cada pessoa, a contemplada e sua 

acompanhante. O prêmio inclui uma opção de bebida para cada contemplado, entre as 

seguintes opções: refrigerante lata (350ml), suco (380ml), cerveja lata (350ml), taça de 

vinho tinto (250ml), água com ou sem gás (500ml). 
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5. Entrega/Desfrute do prêmio  

O desfrute do prêmio poderá se realizar entre o anúncio do resultado, no dia 

11/08/2017, até a data final do festival "Caragua A Gosto 2017", que será o dia 03 de 

setembro de 2017. O prêmio estará disponível a partir do dia 11 de agosto 2017 (terça-

feira), de terça a sábado, no horário compreendido entre 18h00 e 22h00, na unidade 

Tapera Branca I, no endereço Praça Candido Mota, 34, Centro, Caraguatatuba - SP. 

O prêmio tem caráter pessoal e intransferível, devendo o sorteado apresentar 

documentação  que, devidamente, o identifique. 


