Regras e Instruções para participação da promoção “Desafio do Travessão
FAM”
1) Datas da Campanha
- A campanha será durante o período do dia 13 de abril até dia 24 de abril.
2) Premiação
Será sorteado:
- 1 vale no Chubbys + 1 camiseta da turma do RESPEITA;
- O ganhador tem direito a retirar o prêmio direto no NICOM na
FAM-Faculdade de Americana;
- O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser
trocado por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro;
- O prêmio deve ser retirado na FAM-Faculdade de Americana, diretamente no
NICOM perante um documento com foto (RG ou CNH);
- Apenas estudante FAM tem direito a essa premiação.

3) O que fazer para participar?
- É preciso seguir o Instagram da FAM-Faculdade de Americana, Bate Papo
Esporte Clube e Use Respeita.
- Marcar 2 amigos que estudam na FAM-Faculdade de Americana nos
comentários;
OBS: Não pode marcar os mesmos amigos mais de 1 vez, não pode marcar fã clubes e não pode marcar
famosos.
A pessoa será automaticamente retirada do sorteio ao realizar qualquer uma dessas ações proibidas.

5) Sorteio
- O sorteio será realizado no dia 24/04/2018 na página Oficial do Instagram
da FAM-Faculdade de Americana, caso ocorram imprevistos com a conexão,
os organizadores tem total liberdade para sortear de outra forma ou outro dia,
que será informado na página do Instagram;
- O resultado será pronunciado no dia 24/04/2018;
- O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser
trocado por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro;
6) Disposições Gerais
- Serão automaticamente excluídos da promoção os participantes que
tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento. Caso
algum participante, por motivo de força maior, seja desclassificado, será
realizado um novo sorteio e assim sucessivamente, até ser selecionado um
vencedor.
- Não pode marcar os mesmos amigos mais de 1 vez, não pode marcar fã
clubes e não pode marcar famosos. A pessoa será automaticamente retirada
do sorteio ao realizar qualquer uma dessas ações proibidas.
- O Instagram e a ferramenta de sorteio não têm qualquer responsabilidade
sobre essa promoção.
- Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção deverão ser
encaminhados para nicom@fam.br

