
 

 

REGULAMENTO PROMOÇÃO “QUARTO COMPLETO” 

Regras Gerais 

Antes de participar das promoções, o ouvinte deve ler todo o Regulamento. A 
adesão a Promoção implica no entendimento e na aceitação total das condições, 
regras e normas descritas neste Regulamento. 

As promoções são realizadas pela Rádio Sara Brasil FM, através da internet, com 
sede na Avenida Presidente Kennedy 2134, Água verde, Paraná. 

1 – PARTICIPANTES 

1.1. Poderão participar das promoções, que tem caráter exclusivamente cultural, 
todas as pessoas físicas, residentes em CURITIBA e RMC. 

1.2. O cadastro correto na Rádio Sara Brasil FM é indispensável para participação 
nas promoções e tem o objetivo de identificar o internauta que escuta a rádio. 

1.3. Cada ouvinte poderá comentar quantas vezes quiser, desde que não marque 
perfil fake, comercial ou famosos. 

1.4. Só serão aceitos comentários escritos corretamente. 

2 – MECÂNICA 

2.1. O ouvinte deverá marcar uma pessoa nos comentários, seguir o Instagram 
@sarabrasilcuritiba e @bercoscuritiba.  

2.2. Somente serão aceitas as inscrições feitas corretamente. 

2.2.1. A inscrição na promoção é válida enquanto a promoção estiver no ar. 

2.3. Será um único ganhador(a), que terá 48 horas para entrar em contato com a 
emissora Sara Brasil. 

2.4. O perfil precisa estar PÚBLICO no dia do sorteio, para a produção da emissora 
Sara Brasil validar se o ganhador está seguindo todas as regras. 

3 – RESULTADO 

3.1. O resultado e local para retirar os prêmios serão divulgados ao vivo durante a 
programação no dia 08/07/2020. 

3.1.1. O prêmio será entregue pela Berços Curitiba, não se responsabilizando, a 
Rádio Sara Brasil  FM, pela entrega e montagem. 

3.1.2. O prêmio não inclui a montagem, ficando então por conta do ganhador a 
montagem. 

3.1.3. É de responsabilidade dos participantes escutar a Rádio Sara Brasil FM e 
conferir se estão entre os contemplados, não cabendo a Rádio Sara Brasil FM a 
responsabilidade de comunicar o resultado a cada ganhador individualmente. 

4 – PRÊMIO 

4.1. O prêmio será entregue ao ganhador, munido de carteira de identidade original. 
Se o ganhador, por qualquer motivo, estiver impossibilitado de receber 
pessoalmente o prêmio, poderá constituir mandatário mediante procuração com 
poderes específicos para tal finalidade, com firma reconhecida, devendo, o 
procurador, assinar um termo de quitação e entrega do prêmio. 



 

 

4.1.1. Caso o ganhador seja menor de idade, deverá ser representado por seu 
responsável legal. 

4.2. O ganhador deverá arcar com o deslocamento para a montagem do prêmio, 
não sendo, em hipótese alguma, de responsabilidade da organizadora tal despesa. 

4.3. A simples participação na presente promoção implica no conhecimento e na 
aceitação do regulamento e na autorização para a divulgação dos dados pessoais 
pela Rádio Sara Brasil FM, sem limitação de tempo, território e número de 
utilizações, além de concordarem automaticamente com a cessão dos direitos 
autorais eventualmente existentes sobre os textos, sem nenhum ônus, podendo, os 
organizadores dessa promoção, fazer uso desse material livremente e da forma que 
melhor lhes convier; 

4.5 Os participantes concorrem ao QUARTO COMPLETO, que inclui  : 

- Berço 

-Cômoda 

- Guarda-Roupa 

- Entrega  

 

4.6 O premio não inclui montagem.  

 

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais 
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Rádio Sara Brasil FM, através 
de uma Comissão formada pelos responsáveis pelo Depto de Promoções da Rádio 
Sara Brasil FM. 

5.2. O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá, em hipótese alguma, ser 
trocado por valores, bens, serviços ou direitos. O (a) ganhador (a) não terá direito a 
ressarcimento, se o prêmio não for utilizado/retirado dentro do prazo estabelecido. 

5.3. A Rádio Sara Brasil FM não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos 
que ocorram durante o período da promoção, bem como congestionamento da linha, 
queda na plataforma, e outros problemas de natureza exclusivamente tecnológica. 

5.4. A Rádio Sara Brasil FM se reserva o direito de alterar a forma e natureza deste 
regulamento conforme julgar apropriado, para melhor atendimento e garantia aos 
participantes. 

5.5. A Rádio Sara Brasil também se reserva o direito de cancelar o andamento de 
qualquer promoção vigente, sem prévio aviso aos usuários ou obrigatoriedade de 
substituição da mesma; 

5.6. Eventuais questões omissas serão resolvidas a exclusivo critério da empresa 
organizadora; 

5.7. Em caso de dúvidas sobre a promoção, o participante deverá entrar em contato 
através do e-mail contato@radiosarabrasil.fm.br 

 


