REGULAMENTO

Sindicato Comércio Varejista de Três Rios – SICOMÉRCIO TRÊS RIOS, entidade associativa de direito
privado, sem fins lucrativos, com sede nesta Cidade, na Rua Pref. Walter Francklin, 165 LJ. 114 – Galeria
Central – Calçadão – Centro – Três Rios/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 30.657.142/0001-97, em Parceria com
a agência de viagem Deletur Operadora e Representação de Turismo, com sede a Rua Manoel Duarte, 313
– Centro - inscrita no CNPJ sob o nº 01.221.390/0001-92 com base no presente Regulamento, promoverá
no dia 21 de julho de 2012 às 22h, no salão cultural do evento CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012 entre os
visitantes e expositores que tiverem preenchido o questionário, mediante as Cláusulas e condições aqui
estipuladas, o sorteio de 01 (uma) Viagem para Porto Seguro, sendo 07 diárias em hotel de categoria
turística com café da manhã e direito a acompanhante.

Da Iniciativa:

Esta iniciativa de caráter promocional, e não sujeita a regulamentação prevista na Lei 5.768/71, por não se
vincular a compra de bem ou serviços, é destinada exclusivamente aos visitantes e expositores do evento
CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012 exceto pessoas ligadas a realização do evento, os membros da Diretoria, e
seus familiares diretos (cônjuges, ascendentes e descendentes), que preencherem o questionário junto às
pessoas entrevistadoras, até a data do sorteio.

Do Objeto da Promoção:
A promoção “Porto Seguro e seus encantos” tem como objeto o sorteio de passagem, com direito a um
acompanhante, para porto Seguro com a duração de 08 dias, sendo 07 diárias em hotel de categoria
turística, com café da manhã e saída em Outubro de 2012.

Da Participação:

O participante deverá responder junto às pessoas entrevistadoras localizadas dentro do evento e
preencher o cupom de participação, com os seus dados pessoais, depositá-lo na urna localizada na
secretaria, no período de 18/07/12 à 21/07/12, no horário de funcionamento da Feira CENTRO SUL
NEGÓCIOS 2012.

Da Apuração:

Haverá uma única apuração, que será realizada no dia 21 de julho de 2012, às 22h, no salão cultural do
evento CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012.
O cupom será sorteado por um representante do CENTRO SUL NEGÓCIOS com capacidade e idoneidade
para realizar este tipo de trabalho, que avaliará o cupom selecionado e decidirá sobre a sua validade.
O ganhador será anunciado no viva voz, no momento da apuração e comunicado sobre sua premiação no
prazo de 7 (sete) dias, contados a partir da data da apuração, por meio de telefonema e e-mail.
O nome do ganhador desta promoção será divulgado no site do Sicomércio com autorização expressa do ganhador
www.sicomerciotr.com.br.
Do Prêmio:
A pessoa sorteada, desde que devidamente habilitada nos termos do artigo 3º deste regulamento,
receberá como premio: uma passagem com direito a um acompanhante, para Porto Seguro que partirá
através de transporte aéreo do Rio de Janeiro/RJ – Brasil em Outubro de 2012.
O prêmio incluirá: 07 (sete) diárias em hotel de categoria turística com direito a café da manhã, City Tour e
transfer diurno para a praia.
O prêmio não inclui outras despesas de viagem de nenhuma espécie, sendo as mesmas de inteira
responsabilidade do sorteado e seu acompanhante.
O prêmio será entregue no dia 21/07/2012, data do sorteio, e não estando presente o contemplado, o
mesmo terá até 10 (dez) dias úteis para a retirada da autorização no SICOMÉRCIO TRÊS RIOS e dirigir a
agência Êxtase Turismo para demais procedimentos.

Da Entrega Do Prêmio:

Se o vencedor não estiver presente no sorteio, o mesmo será informado da premiação pela empresa,
através de e-mail e telefonema.

Não sendo encontrado o ganhador, o prazo para reclamar o prêmio concedido é de 10 (dez) dias úteis
contados da data da apuração. Caso o contemplado não compareça para retirar a premiação nesse
período, perderá direito ao seu recebimento, sendo o sorteio cancelado.

Na impossibilidade do vencedor realizar a viagem no mês previsto por este regulamento, o ganhador
perderá o direito da viagem.

O prêmio é INDIVIDUAL e INTRANSFERÍVEL, não podendo, em hipótese alguma, ser convertido em
dinheiro, ou vendido a outrem. Caso o ganhador seja menor de 18 (dezoito) anos, este deverá ser
acompanhado de seu representante legal, munido de documentação que comprove tal condição, afim de
que possa fazer jus ao recebimento do prêmio.

No ato da entrega, o contemplado deverá assinar o recibo de entrega do prêmio, pelo qual dará ampla e
irrestrita quitação à empresa promotora.

Todas as despesas necessárias à entrega do prêmio, inclusive o pagamento de taxas, impostos,
contribuições previdenciárias e emolumentos correrão por conta do evento.

Das Responsabilidades do Sorteado:

Fica o ganhador ciente que deverá entrar em contato com a agência de turismo supracitado, para
formalizar o recebimento do prêmio.

Caso o sorteado e/ou seu acompanhante não compareça no dia, local e horário marcado para a partida,
perderão o direito ao prêmio, não havendo qualquer ressarcimento.

O sorteado e seu acompanhante deverão firmar termo por escrito, autorizando de forma gratuita a
veiculação de seus nomes, imagens e áudio na divulgação da promoção em qualquer meio de
transmissão/comunicação pelo CENTRO SUL NEGÓCIOS ou empresas a ela associadas.

A simples participação na presente campanha promocional implica na total e integral concordância com as
condições e aceitação irrestrita deste Regulamento. Também será presumida a condição de que o
participante sorteado não possui quaisquer impedimentos fiscais, legais ou outro que o impeça de receber
e/ou usufruir do prêmio ganho.

Das Responsabilidades Da Promotora:

Exclusão de responsabilidade do CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012: toda a documentação necessária
(passaporte ou RG em ótimo estado), inclusive autorizações, para usufruir o prêmio, correrá por conta do
ganhador e seu acompanhante. O ganhador da viagem e acompanhante deverão assinar termo de
responsabilidade referente à sua condição de saúde, na qual eximem o CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012 de
qualquer responsabilidade durante a viagem.

Assinarão, igualmente, termo de responsabilidade onde terão ciência de todas as situações que eximem a
empresa de quaisquer obrigações, dentre as quais os seguintes pontos: a empresa não fornecerá ao
ganhador e seu acompanhante seguro viagem e saúde durante a viagem. O CENTRO SUL NEGÓCIOS 2012
não se responsabilizará por atos que o ganhador ou seu acompanhante venham a cometer em afronta
aos bons costumes, a moral e as leis vigentes no País durante a viagem. O vencedor e seu acompanhante
autorizam, desde já, a veiculação de seus nomes, imagens e sons de voz na divulgação da conquista do
prêmio ou em quaisquer outros suportes e/ou meios de transmissão/comunicação, sem que o CENTRO
SUL NEGOCIOS 2012 tenha de realizar qualquer pagamento e a que título for para tanto, inclusive por
direito de uso de imagem.

O ganhador e seu acompanhante isentam o Sindicato Comércio Varejista de Três Rios – SICOMÉRCIO
TRÊS RIOS, de qualquer responsabilidade pelos danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes, de
qualquer sorte, que vieram a sofrer durante a realização da viagem.

A divulgação da promoção será realizada pela veiculação desta, em quaisquer mídias, impressa e
eletrônica.
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