
REGULAMENTO SORTEIO MOSTRA NOIVAS 2018

1. DOS MOTIVOS DO SORTEIO

1.1. O objetivo do sorteio é promover e incentivar os visitantes a conhecerem o stand e

saber mais sobre os espaços da AABB Porto Alegre. 

2. DO PROCESSO DE SORTEIO

2.1. Poderão concorrer ao sorteio apenas os visitantes do Evento Mostra Noivas 2018,

sendo eles associados ou não;

2.2. Somente concorrerão aqueles visitantes que preencherem os seus dados de contato

no voucher: nome (completo), telefone e e-mail;

2.3. As participações poderão ser efetuadas até o último dia da Mostra Noivas (12/04/18 a

15/04/18);

2.4. O sorteio ocorrerá no dia 17de abril de 2018, às 16:00 horas e será conduzido pela

comissão responsável pela promoção;

2.5. A  divulgação  do  sorteio  será  feita  no  site  da  AABB  Porto  Alegre

(www.aabbportoalegre.com.br) e no dia 18 de abril de 2018;

2.6. A comissão responsável pelo sorteio entrará em contato com a pessoa sorteada para

a entrega do prêmio através dos dados fornecidos no voucher.

3. DO PRÊMIO

3.1. O prêmio será a locação de um(01) Salão de Festas;

3.2. A locação sem custo deverá ser validada na central de relacionamento em até 30 dias

entre os dias 18 de abril de 2018 e 18 de maio de 2018;

3.3. A locação poderá ser utilizada para os seguintes salões: Guarujá ou Chapéu do Sol

para qualquer modalidade de eventos permitidos pela AABB Porto Alegre, conforme

disponibilidade de agenda até 31 de dezembro de 2019;

3.4. Caso o contemplado não compareça na central de relacionamento para validação da

locação no período proposto, será realizado novo sorteio;

3.5. Caso o usuário  tenha interesse em locar  outro  salão  poderá  optar  por  crédito  de

R$900,00 deste sorteio para subsidiar outra locação na sede da AABB Porto Alegre;

3.6. O contemplado deverá respeitar todas as cláusulas dispostas no contrato de locação,

tanto  quanto,  o  pagamento  das  taxas  (segurança,  estacionamento  e  quebra  de

utensílios) e multas.

4. COMISSÃO

4.1. A  comissão  responsável  pelo  sorteio  é  composta  por  um  representante  da

Presidência, um representante da central de relacionamento e umrepresentante da

comunicação e marketing.

Porto Alegre, 10 de Abril de 2018.


