REGULAMENTO DO CONCURSO
“SUA FOTO CONCORRE A PRÊMIO”

SOBRE O CONCURSO
– O concurso “SUA FOTO CONCORRE A PRÊMIO”, realizado pelo
Sistema Paranaense de Comunicação Ltda, é aberto a todas as
pessoas físicas que desejarem participar e autorizarem a publicação
de suas fotos em nossa página do Facebook. A foto participante
deverá ser enviada por e-mail, e posteriormente será postada por
nossa equipe em nossa página www.facebook.com/RadioPaiquereFm.
A foto mais curtida será a premiada.
– Este é um concurso gratuito e, portanto, não está sujeito a
qualquer espécie de cobrança ou à necessidade de desembolso por
parte dos participantes, nem vinculação destes ou dos contemplados
à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.
– Os participantes que não cumprirem todas as condições citadas
neste regulamento, serão desclassificados.
COMO PARTICIPAR
– O participante deverá enviar uma foto sua, junto ao totem da
abóbora, que se encontra no stand da Rádio Paiquerê FM, na 58ª
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, para o email suafotoconcorreapremio@gmail.com, autorizando a publicação
da foto na fanpage da Rádio Paiquerê FM
(www.facebook.com/RadioPaiquereFm). Também é necessário o
envio do nome completo do participante, bairro, telefone e data
de nascimento. Enviaremos um e-mail de confirmação de
recebimento.
REGRAS
– O envio das fotos deve ser realizado entre os dias 05 e 15 de abril
de 2018, para o e-mail suafotoconcorreapremio@gmail.com.
– O concurso terá início no dia 05 de abril, a partir das 11h00 e prazo
final às 19h00 do dia 15 de abril, com o anúncio ao vivo do vencedor.
– O concurso tem como objetivo premiar a foto mais curtida com o
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

– Só serão válidas as fotos em que aparecerem o totem da abóbora,
que se encontra no stand da Rádio Paiquerê FM, na Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina.
– A foto vencedora será aquela que tiver o maior número de curtidas.
– Cada usuário só poderá enviar uma foto durante o concurso.
– O ouvinte ganhador deverá estar escutando a programação da
Rádio Paiquerê FM, para saber se foi contemplado e terá até dois dias
úteis para retirar seu prêmio na Rádio Paiquerê FM, no seguinte
endereço: Av. Paraná, 453. 13º andar, Londrina – PR.
CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
– Poderão participar do concurso todas as pessoas físicas, de
qualquer idade.
PREMIAÇÃO
– O concurso irá premiar a foto mais curtida com o prêmio de
R$1.000,00.
– Os prêmios são pessoais e intransferíveis.
DESCLASSIFICAÇÃO
– O participante que utilizar de subterfúgios tecnológicos (geradores
de likes) a fim de tentar fraudar o concurso será desclassificado pela
Rádio Paiquerê FM. A Rádio Paiquerê FM é soberana sob qualquer
contestação.
– O participante será desclassificado deste concurso em caso de
fraude comprovada, participação através da obtenção de
benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de
quaisquer das condições deste regulamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
– Os participantes, no ato de inscrição no concurso e adesão a este
regulamento, autorizam a divulgação de sua foto, seu nome e bairro,
bem como o uso gratuito em qualquer tipo de mídia, peças
promocionais e campanhas on-line, sem fazer jus a qualquer
pagamento da Rádio Paiquerê FM.

– Os participantes declaram possuir todas as autorizações
necessárias para permitir a inserção e veiculação das imagens/voz
pela Rádio Paiquerê FM.
– A Rádio Paiquerê FM poderá suspender ou interromper
definitivamente este concurso a qualquer tempo, ao seu exclusivo
critério.
– As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida
que possa surgir serão julgadas por uma comissão julgadora da Rádio
Paiquerê FM, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. Participar
deste concurso implica na aceitação sem reservas deste regulamento.
– A participação neste concurso implica na aceitação total de todos os
itens deste regulamento, que poderão ser alterados pelos seus
organizadores tantas vezes quanto necessário, garantida a sua
divulgação de forma eficaz, a critério, também, dos organizadores.
– Dúvidas não previstas neste regulamento manifestadas pelos
participantes
deverão
ser
enviadas
para
o
e-mail:
suafotoconcorreapremio@gmail.com e serão avaliadas pela comissão
julgadora, cuja decisão será informada diretamente aos mesmos. A
participação no concurso implica em total ciência e aceitação deste
regulamento que ficará disponível para consultas online em nosso site
www.paiquerefm.com.br.

