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REGULAMENTO #AABBCOMVOCÊ  
Dia dos Namorados - INSTAGRAM  

 
Art. 1º - Da Empresa Promotora  
A promoção objeto do presente regulamento é realizada pela Associação Atlética Banco do Brasil Porto 
Alegre, inscrita no CNPJ sob o nº 92.839.000.0001-06, estabelecida na Av. Cel Marcos, nº 1000, Pedra 
Redonda, Porto Alegre.  
 
Art. 2º - Do Objeto da Promoção 
O objetivo é sortear 3 (três) cestas de café da manhã entre os associados que publicarem uma foto sua com 
o seu amor marcando @aabbportoalegre e usando a #aabbcomvocê nos stories ou feed do seu perfil no 
Instagram. 
 

 
Art. 3º - Dos Participantes 
Poderão participar da ação os associados titulares ativos e com suas obrigações em dia (mensalidade e 
outros serviços quitados até o mês de maio) com o Clube, até o dia do sorteio, 11/06/2021. Os participantes 
autorizam a divulgação dos seus nomes e uso da imagem pelo Clube. 
 
A participação é por matrícula, ou seja, o titular e seu dependente irão cadastrar seu interesse apenas uma 
vez. 
 
Art. 4º- Do Período da Promoção 
A ação será válida do dia 02 de junho de 2021 até 11 de junho de 2021.  
 
Art. 5º- Da Descrição da Sorteio 
O associado que fizer um post em sua rede social do Instagram, utilizando a #AABBCOMVOCÊ e marcando 
@aabbportoalegre irá participar do sorteio da cesta. Só será válida a participação com a menção da # e do 
@. Se houver apenas um deles não será considerado apto para participar. 
 
A cada publicação realizada corretamente, conforme as regras, o associado terá seu nome incluído em uma 
lista numerada. O sorteio será com base nos números da lista. O associado pode postar quantas vezes 
quiser, quanto maior a participação mais chances de ganhar.  
 
Art. 6º - Transferência do Prêmio 
Não será permitida transferência da cesta, sendo benefício exclusivo dos associados e seus dependentes. 
 
Art. 7º - Sorteio 
O sorteio será realizado no dia 11/06/2021, às 10h. Entraremos em contato com o ganhador para 
comunicação do resultado e entrega da cesta no mesmo dia, durante o período da tarde. 
 
Art. 8º - Da Disposição Geral  
Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Conselho de Administração.  


