PROMOÇÃO

“EU VISTO A CAMISA”

FOCO DA PROMOÇÃO

Sortear 01 moto 0km para o clientes que comprarem cupons da campanha “Eu visto a
Camisa”.

PLATAFORMA DA AÇÃO

A cada cupom adquirido no valor de R$ 100,00, o cliente ganha uma camisa oficial da
equipe Associação Atlética Teixeira de Freitas (Portela) oficial modelo 1 e concorre ao sorteio
de uma moto 0km no dia 07 de setembro de 2016, a ser sorteado no intervalo do jogo Portela
x Ypiranga, previsto para inicio as 16:00 horas da tarde. Parte desse valor levantado será
repassado para a Associação Atlética Teixeira de Freitas.

PREMISSAS DA AÇÃO



Ao comprar o cupom você pode escolher o tamanho de sua camisa, assim como
modelo (masculino, femino ou infantil).
Você recebe o cupom no ato da compra, porém a camisa será entregue em lotes,
conforme regra abaixo:

1º lote - cupons comprados entre 27/06/16 à 02/07/16: entrega camisas: 15/07/16
2º lote - cupons comprados entre 04/07/16 à 09/07/16: entrega camisas: 22/06/16
3º lote - cupons comprados entre 11/07/16 à 16/07/16: data de entrega: 29/07/16
4º lote - cupons comprados entre 18/07/16 à 23/07/16: entrega camisas: 05/08/16
5º lote - cupons comprados entre 25/07/16 à 30/07-16: entrega camisas: 12/08/16
6º lote - cupons comprados entre 01/08/16 à 06/08/16: entrega camisas: 19/08/16
7º lote - cupons comprados entre 08/08/16 à 13/08/16: entrega camisas: 26/08/16
8º lote - cupons comprados entre 15/08/16 à 20/08/16: entrega camisas: 02/09/16
9º lote - cupons comprados entre 22/08/16 à 27/08/16: entrega camisas: 09/09/16

10º lote - cupons comprados entre 29/08/16 à 03/09/16: entrega camisas: 16/09/16




























O Sorteio será feito no intervalo do jogo Portela x Ypiranga à se realizar no dia
07/09/2016, com início previsto para 16:00 horas e intervalo previsto para as 16:45.
Reberá o prêmio o portador do cupom cujo número for sorteado.
Para efeito de legitimidade e transparência, será extraído da urna um canhoto
indicando o número do cupom ganhador.
É importante que ao comprar o cupom, o cliente destaque o canhoto e coloque na
urna.
Caso seja sorteado um número, sendo o mesmo devidamente anunciado no local, não
havendo manifesto por parte do público presente, um novo número será sorteado, até
que surja o cupom ganhador.
A Fase Sport, ou a Associação Teixeira de Freitas (Portela) não terá responsabilidade
em entregar nenhuma premiação para qualquer suposto ganhador tendo o mesmo se
manifestado pós sorteio.
Os números sorteados que não se manifestarem, não serão divulgados pós sorteio,
não tendo a Fase Sport a responsabilidade de registra-los para arquivo.
Após a divulgação do numero sorteado, feito todos os apelos via comunicação no local
(sistema de som e microfone) serão dados 5 minutos para iniciar um novo sorteio. Ao
ser retirado um novo número, o número anterior perde automaticamente o valor ao
prêmio.
O prêmio será exposto no local do sorteio para simulação da entrega.
No ato do sorteio, verificado a veracidade do cupom vitorioso, imediatamente os
dados do ganhador serão divulgados para os presentes e registrados para oficialização
da entrega do prêmio.
Os dados transmitidos pelo contemplado e divulgados ao público, serão os mesmo
utilizados na entrega oficial da premiação.
A entrega física e definitiva do bem se dará na semana seguinte ao sorteio, em período
comercial, mediante a apresentação de documentação necessária do ganhador para
emissão de Nota Fiscal.
É necessário que o ganhador apresente cópia de documentos (RG, CPF, Comprovante
de Residência)
A Nota Fiscal do produto será emitida com o nome do ganhador que for divulgado no
local.
O modelo e marca da moto será divulgado a partir de 18/07/2016.
As imagens apresentadas na campanha referentes ao prêmio, são meramentes
ilustrativas.
O ganhador não tem direito a escolha de cor do prêmio.
O ganhador deverá ceder o uso de sua imagem para exposição a mídia e aos canais de
divulgação que a empresa utiliza para fins de marketing e evidencialização da entrega
do prêmio.
O sorteio será feito no intervalo do jogo Portela x Ypiranga, nesse caso a Fase Sport e
nem o Portela, serão responsáveis por ceder entrada gratuita ao jogo, sendo o
portador do cupom responsável por garantir seu engresso através de compra.
Não somos responsáveis pelo valor do ingresso cobrado no dia do jogo.

