
  
 
                                

 

REGULAMENTO DO SORTEIO – PESQUISA ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 
 
   
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA  
Razão Social: ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE  
Endereço: Avenida Thomas Edison de Andrade Vieira, Nº 825, Alphaville Graciosa, Pinhais, 
Paraná.  
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
Somente os associados titulares que participaram da pesquisa respondendo todas as questões 
e concluindo a mesma, estarão aptos a participarem do sorteio. 
Os associados que fazem parte do Conselho Diretor não poderão participar. 
FORMA DE SORTEIO 
O sorteio será realizado sob a auditora da empresa Datacenso, através do número da matrícula 
do associado que preencheu corretamente a pesquisa.  
DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS 
01 (um) aparelho televisão de 75 polegadas 
01 (um) jantar com acompanhante do Expresso Classique  
01 (um) passeio com acompanhante de trem no Vagão Bove. 
DATA DO SORTEIO  
O sorteio será realizado no dia 18 de dezembro de 2020, às 11 horas, no Clube. Devido às 
restrições do Decreto Municipal, será transmitido ao vivo através da rede social. 
VINCULAÇÃO AO SORTEIO 
O sorteio será transmitido ao vivo pela rede social Instagram alphavillegraciosaclube, e o 
resultado será divulgado nas mídias do Clube.  
O prazo para retirada dos prêmios será de 90 dias após o sorteio. 
EXIBIÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS  
Os prêmios prometidos neste evento serão divulgados através de material publicitário e outros 
meios de comunicação e entregue ao(a) respectivo(a) contemplado(a), sem ônus, na 
Secretaria Administrativa do Clube.  
Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao Participante contemplado, e serão entregues 
no nome do mesmo, sendo vedada sua transferência antes da entrega. 
O(A) associado(a) contemplado(a) será notificado(a) por intermédio de telefonema ou correio 
eletrônico, observando-se para tanto, os dados constantes no ato do seu cadastramento nesta 
campanha. 
É proibida a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro. Distribuição Gratuita de 
Prêmios, sem ônus aos contemplados 
Ao participar desta promoção estarão os associados concordando tacitamente com todas as 
disposições constantes deste Regulamento, sendo que as dúvidas e controvérsias dos 
participantes da promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelo Comitê 
Executivo do Clube Alphaville.   
Fica eleito o foro da Comarca de Pinhais para dirimir toda e qualquer questão relativa ao 
Regulamento do presente sorteio. 
 
 

Pinhais, 17 de dezembro de 2020. 
 
 

Atenciosamente, 
Comitê Executivo 

 


