REGULAMENTO PROMOÇÃO SINDCOMÉRCIO PATOS DE MINAS
O Sindcomércio Patos de Minas e o Sicoob Credicopa realizarão uma promoção em suas redes sociais,
denominada Natal Para Todos Sindcomércio Credicopa, no período de 05 a 30/12/2020.
É proibida a participação de funcionários do Sindcomércio ou de qualquer pessoa envolvida na organização
da promoção. Os participantes também não poderão ter qualquer vínculo profissional com as lojas
participantes desta promoção;
PARTICIPAÇÃO
Para participar é necessário seguir os passos abaixo:
1 - Curtir o perfil oficial do Sindcomércio Patos de Minas no Instagram, disponível na @sindcomerciopatos.
2 - Tirar uma foto na Árvore de Natal, localizada na Praça Desembargador Frederico (Praça da Antiga
Rodoviária).
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SELEÇÃO
Serão selecionados 5 ganhadores. Para a seleção será observado o cumprimento das premissas descritas
acima. Os participantes que estiverem de acordo com o regulamento serão selecionados através de um
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https://www.sorteiospt.com/pt/list. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2020 no período da
tarde. O ganhador será contatado através de mensagem in-box no aplicativo de mensagens do Instagram
no dia 31 de dezembro de 2020. No caso de não resposta no prazo de 24 horas o prêmio será repassado a
um próximo ganhador selecionado em um novo sorteio.
PREMIAÇÃO
Os ganhadores selecionados serão premiados com 1 vale-compras no valor de R$ 300,00, que poderão
ser gastos nos estabelecimentos do comércio sediados em Patos de Minas e que estejam em dia com a
Contribuição Negocial Patronal 2020 do Sindcomércio Patos de Minas, e após expedição de autorização de
compra emitida pelo Sindcomércio Patos de Minas. A retirada do prêmio é de inteira responsabilidade do
ganhador e deverá ser feita no local indicado no contato realizado previamente, não havendo a possibilidade
de mudança do local de entrega. O prêmio não poderá ser convertido em qualquer outro tipo de produto ou
em dinheiro.
AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E IMAGENS DOS PARTICIPANTES
Os PARTICIPANTES declaram que aceitam todos os termos desta promoção, no momento em que
participam de maneira espontânea. Da mesma forma, autorizam sem nenhuma forma de remuneração ou
pagamento a utilização de seus nomes e imagem em qualquer eventual divulgação a ser realizada sobre a
conquista do prêmio, durante um período de dois anos a partir da divulgação.

