PROMOÇÃO DIA DOS PAIS NA JERÊ FM
1. Objeto e Prazo da Promoção
1.1. A promoção denominada "DIA DOS PAIS JERE FM", doravante Promoção, será
realizada pela RÁDIO JEREMOABO FM, sediada na Praça Coronel Antônio Lourenço
de Carvalho, 30 Centro de Jeremoabo, BA, inscrita no CNPJ nº 03.900.035/0001-75 .
1.2. A Promoção terá início no dia 25/07/2016, a partir das 07h00, horário de
Brasília, encerrando-se no dia 13/08/2013 às 12h00, e premiará ouvintes na forma
deste regulamento.
2. Mecânica da Promoção
2.1. Os participantes deverão, no período descrito no item 1.2 acima, se inscrever
pelo site www.jeremoabofm.com.br ou ligando no (75) 32032129 informando os
seus dados pessoais (nome completo, endereço, data de nascimento, clube do
coração e telefone para contato).
2.2 Cada ouvinte somente poderá participar com um único cadastro. As
participações excedentes serão desconsideradas.
3. Condições de Participação
3.1.Poderão participar da promoção todos os ouvintes do sexo masculino, pessoas
físicas, residentes no Brasil, pais e maiores de 18 anos.
3.2. Estão proibidos de participar desta Promoção os empregados da denominada
Rádio Jeremoabo FM assim como seus prestadores de serviços e todos os
empregados de quaisquer empresas direta ou indiretamente envolvidas na sua
operação, bem como, parentes até o 2º grau. 4. Critério de Premiação Camisa
4.1 O resultado da Promoção será divulgado na Rádio Jeremoabo FM dia 15 de
Agosto no Programa Notícias da 106.
4.4 Cada ouvinte sorteado ganhará uma camisa oficial de seu clube de coração,
informado durante o cadastro.
4.5 O ouvinte sorteado não terá direito a trocar o clube escolhido do qual receberá a
camisa oficial.
4.6 O modelo da camisa será escolhido pela Rádio Jeremoabo FM, dentre os
modelos de jogo disponíveis de cada clube.
4.7 A entrega do prêmio será agendada pela direção da emissora.
5. Disposições Finais
5.1 A participação nesta promoção implica na aceitação total de todos os itens deste
regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto
necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também dos
organizadores.
5.2 A Rádio Jeremoabo FM se reserva no direito de alterar este regulamento a
qualquer momento, caso julgue necessário.

