REGULAMENTO
DE SORTEIO
Sócio Cinco Estrelas - Cruzeiro Esporte Clube

REGULAMENTO DE SORTEIO

1 - DA PARTICIPAÇÃO
1.1. Esta é uma promoção com caráter de sorteio, que será realizada pela Ebolsas BH;
1.2. Essa promoção é aberta somente aos participantes ativos Sócio Cinco Estrelas em
parceria com a Ebolsas BH;
1.3. Para concorrer, o interessado deverá preencher as informações solicitadas na Página
do Sorteio. A inscrição deverá ser feita até as 23h59 do dia 30 de Novembro de 2018,
sexta-feira;
1.4. A divulgação do(a) sorteado(a) será feita em 12 de Dezembro de 2018, quarta-feira, a
partir das 12h. O nome do(a) vencedor(a) será divulgado por e-mail, o qual todos os
participantes receberão uma cópia.
2 - DA PREMIAÇÃO
2.1. Será sorteada uma (01) pessoa, a qual deverá escolher qual produto receberá: uma
Bolsa Mercosul ou uma Pasta Libertadores. A premiação refere-se única e exclusivamente
a um item. Todos os participantes que se cadastrarem na página citada anteriormente e
estarem de acordo com todos os requisitos estarão automaticamente concorrendo a um
destes itens;
2.2. Todos os participantes afirmam estar de acordo com o regulamento;
2.3. É proibida, em qualquer hipótese, a troca do prêmio. O prêmio é pessoal e
intransferível;
2.4. O(a) ganhador(a) receberá o produto escolhido (uma Bolsa Mercosul ou uma Pasta
Libertadores) no endereço do local de trabalho, caso não seja possível, será enviada para o
endereço especificado pela mesma;
2.5. Só será possível realizar inscrição participantes ativos do Sócio Cinco Estrelas. Caso
constatado alguma irregularidade a inscrição será automaticamente cancelada.

REGULAMENTO DE SORTEIO

3 - OUTROS
3.1. O(a) vencedor(a) do sorteio, automaticamente, autoriza a divulgar o uso de seu nome e
imagem em qualquer tipo de mídia, para a divulgação da premiação;
3.2. A Ebolsas BH reserva-se no direito de alterar este regulamento quanto à participação,
ao prazo ou a qualquer outro item que julgue necessário, sem prejuízo às partes e sem a
necessidade de informação prévia.
4 - CONDIÇÕES GERAIS
4.1 Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as
regras estabelecidas neste regulamento, o qual poderá ser alterado por motivo de força
maior;
4.2 O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, em sua totalidade ou em parte;
4.3 A participação neste sorteio, implica a aceitação irrestrita deste regulamento;
4.4 Os dados coletados não serão fornecidos à terceiros;
4.5 A Ebolsas BH poderá enviar e-mails promocionais e/ou sorteios para os e-mails
fornecidos. Em qualquer comunicação enviada pela Ebolsas BH, será possível solicitar o
descadastro da base de contato.

Ebolsas BH

