
SORTEIO DE UMA ACTION FIGURE – Par de Copas & Cherry Store

Regulamento
O blog “Par de Copas” em parceria com a loja online “Cherry Acessórios e Afins” promove o sorteio de UMA Action
Figure Cavaleiros do Zodíaco. Abaixo, estão todas as informações referentes ao sorteio, incluindo o prazo e forma de
sorteio. 

1 – Podem participar
Qualquer pessoa que possua usuário no Instagram e que resida no Brasil.

2 – O prêmio
O ganhador receberá em casa UMA Action Figure, sem nenhum custo de sua parte.

3 – Prazo da promoção (início e término)
Início: às 12h30 do dia 21/04/2016
Término: às 23h59 do dia 17/05/2016

3.1 – Após às 23h59 do dia 17/05/2016 será dado print do último participante da promoção e em seguida será realizado
o sorteio por meio do site www.sorteou.com.br.

3.2 –  Até às 11h do dia 18/05/2016 será publicada uma foto no perfil @ParDeCopas com as seguintes informações:
agradecimento aos participantes,  número de participantes e aviso sobre a data da postagem com a divulgação do
ganhador.

3.2 – A divulgação será feita no dia 19/05/2016 às 12h no site “Par de Copas”, por meio do link: www.pardecopas.com.

4 – Após a divulgação do resultado:
Nós, do Par de Copas, entraremos em contato com o ganhador por meio de seu perfil  no Instagram. Feito isso, o
ganhador se comprometerá em enviar o seu endereço completo para o e-mail contato.pardecopas@gmail.com, para que
o prêmio seja enviado via Correios.

5 – O participante deverá realizar TODAS as etapas abaixo:
♥ Seguir @ParDeCopas no instagram;
♥ Seguir @  Cherry_Oficial no instagram;
♥ Curtir a foto oficial e marcar dois amigos nos comentários (A foto será publicada no Instagram do Par de Copas).

5.1 – O participante que descumprir algum das exigências do item anterior (5) não estará apto a receber o prêmio caso
seja sorteado pelo sistema eletrônico de sorteio, ou seja, ele será desclassificado por não cumprir  as regras deste
concurso.

6 – Prazo de entrega
O prêmio será postado para o ganhador via Correios, por meio de carta registrada, em até 5 dias úteis após o ganhador
ter informado seu endereço completo para envio.

7 – Após receber o prêmio o ganhador deverá:
Fotografar o prêmio recebido, publicar em seu perfil no Instagram e marcar os perfis: @ParDeCopas e @Cherry_Oficial
(na foto ou no texto da publicação).

8 – Mais informações
Para outras informações, envie um e-mail para contato.pardecopas@gmail.com.

9 – Adendo final
Caso haja alguma alteração dos itens anteriores, uma nota será publicada no endereço: www.pardecopas.com.

Par de Copas & Cherry Store
Divinópolis, 21 de abril de 2016.
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