AÇÃO “SOCIAL FOOD TRUCK
SEARA” REGULAMENTO
A Ação “Social Food Truck Seara” (a “Ação”) é realizada pela SEARA ALIMENTOS LTDA.
(Seara), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.914.460/0112‐76, com sede na Avenida
Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco II, Subsolo, Sala 13, Vila Jaguara, CEP 05118‐100,
São Paulo, SP, Brasil, com o objetivo de realizar a distribuição gratuita de alimentos
através de um food truck, para promover receitas culinárias criativas e diferentes
utilizando os produtos da Seara.
PARTICIPANTES
Poderá participar da Ação pessoa física, residente e domiciliada no Brasil que estiver
presente no local atual do food truck.
Caso você seja menor de 13 (treze) anos não será necessário curtir a FanPage da Seara
no Facebook ou compartilhar status ou fotos.
A participação de pessoas menores de 18 (dezoito) anos ocorrerá mediante autorização
e acompanhamento do seu responsável legal.
PRAZO
A Ação ficará disponível de Setembro de 2014 a Dezembro de 2016.
PARTICIPAÇÃO
A participação na Ação é gratuita.
Ao visitar o Social food truck Seara o participante será abordado por uma promotora com
um tablet, que mostrará todas as opções de pratos disponíveis no Social food truck
Seara. Após a escolha do prato que mais lhe agrade, o participante poderá compartilhar
em seu Facebook que está participando da Ação ou até mesmo publicar uma foto do
prato escolhido utilizando a hashtag “#experimenteseara”. Caso não queira
compartilhar, não há problema, não é obrigatório!
O participante poderá compartilhar em seu Facebook sua participação na Ação através
do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. Como falamos, não é obrigatório ter
um perfil no Facebook para participar da Ação.
A Seara poderá colher imagens, sons e vídeos durante a realização da Ação, mediante
expressa autorização do participante, os quais poderão ser editados e veiculados
posteriormente com fins publicitários de divulgação da Ação e da Seara em quaisquer
mídias, incluindo redes sociais, no Brasil e no exterior, por prazo determinado de 1 (um)
ano. A autorização dar‐se‐á mediante o preenchimento de formulário/termo específico
disponibilizado pelos colaboradores da Seara.

O Social food truck Seara é móvel e passará por diversas localidades na cidade de São
Paulo e do Rio de Janeiro, seguindo um cronograma pré‐estabelecido e disponibilizado
com antecedência.
É possível verificar o cronograma, que inclui as informações, datas, horários e locais
www.searafoodtruck.com.br onde o Social food truck Seara estará estacionado, através
do
site
ou
curtindo
a
página
de
Facebook
da
Seara
https://www.facebook.com/SearaBrasil
Fique atento e não perca nenhuma data!
DISPOSIÇÕES GERAIS
O Facebook é utilizado apenas como uma plataforma para impulsionar e divulgar a Ação,
não possuindo nenhuma relação com ela, que é realizada de forma independente pela
Seara. Dessa forma, o Facebook não é responsável por qualquer aspecto da Ação,
devendo quaisquer dúvidas, reclamações ou problemas serem esclarecidos diretamente
com a Seara.
Procure participar da Ação e interagir com os colabores e demais participantes com
respeito, ética e cordialidade, pois nem a Seara nem nenhuma outra pessoa ou empresa
pode ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo que decorra da sua participação
na Ação. Somos todos responsáveis pelos nossos atos e condutas!
A Seara poderá, a qualquer momento, cancelar, suspender ou modificar qualquer item
deste regulamento ou, até mesmo, cancelar a Ação ou encerrá‐la antes do previsto.
Recomendamos a sua releitura com frequência.
Se o participante, ao longo da Ação e inclusive após o seu encerramento, desejar que
qualquer conteúdo no qual apareça, e que tenha sido produzido pela Seara durante a
Ação e divulgado no site www.searafoodtruck.com.br e/ou nas páginas da rede social
Facebook no endereço https://www.facebook.com/SearaBrasil e demais endereços seja
removido, deve encaminhar o endereço (link) desses materiais para o e‐mail
amanda.souza@sunsetcom.com.br. A Seara se compromete em realizar a remoção em
até 2 dias úteis.
Este
Regulamento
estará
à
disposição
www.searafoodtruck.com.br durante toda a duração desta Ação.

no

endereço

DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES
As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes desta Ação serão
dirimidas
de
forma
definitiva
pela
Seara
através
da
fanpage
https://www.facebook.com/SearaBrasil

