
1. O participante terá que fazer o download do ebook “Uma Primavera de Sabores” fornecido no 
per�l o�cial da Café Utam, escolher uma das receitas e executá-la conforme o descrito.

2. É OBRIGATÓRIO O DOWNLOAD, esse critério será analisado no momento de con�rmação de 
dados. Para isso, o participante deverá clicar e se cadastrar no site o�cial para download do 
ebook. Serão solicitadas informações como nome, e-mail e telefone.

3. O Grupo Utam se responsabiliza pelo armazenamento desses dados, garantindo a segurança 
dos seus dados e a�rmando que nenhum mailing jamais será vendido. Informações como 
endereço de e-mail e telefone podem ser usados para divulgação de produtos e promoções da 
marca.

4. Para concorrer ao prêmio, é necessário publicar a foto da receita no Instagram, marcando o 
per�l o�cial @cafe.utam utilizando a hashtag #primaverautam na legenda. É necessário que o 
per�l esteja aberto para que tenhamos acesso ao post.

5. Serão premiados os 10 (dez) primeiros participantes a postarem a foto com a receita escolhi-
da do ebook, descaracterizando essa promoção de um sorteio. Basta postar para ganhar, de 
acordo com os critérios descritos neste regulamento.

6. O prêmio será um kit de produtos Café Utam de acordo com o nosso portfólio, que inclui 
cafés torrados e moídos, cafés solúveis e cappuccino em pó.

7. O custeio para envio do prêmio aos vencedores será arcado em seu total pela Café Utam.

8. A publicação da foto da receita seguindo as regras descritas já indicam adesão e aceite do 
regulamento da “Promoção Utam ‘Baixou, preparou, postou, Ganhou!’”.

9. Só será premiada 1 (uma) pessoa por CPF. Participantes que enviarem mais de uma receita só 
concorrerão com apenas uma postagem por vez.

10. A promoção tem duração de dois meses (60 dias) ou até que os requisitos sejam preenchi-
dos. A apuração após o término da promoção leva em torno de 15 (quinze) dias, quando os 
premiados serão contatados.

11. O envio dos respectivos prêmios ocorrerá em até 60 (sessenta) dias corridos após contato da 
equipe Utam via DM (Direct Message) pelo Instagram.

12. A promoção é válida em todo o território nacional.

13. Este regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.

REGULAMENTO
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