REGULAMENTO

REGULAMENTO COMPLETO – RIFA VIOLÃO AUTOGRAFADO POR ARTISTAS NO PEDRO
LEOPOLDO RODEIO SHOW 2017

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE, entidade filantrópica inscrita como
pessoa jurídica de direito privado no CNPJ sob o n°. 17.209.891/0001-93, sediada na Avenida
Francisco Sales, n° 1.111, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.150-221, na cidade de Belo
Horizonte/MG, promoverá entre os dias 01 de março de 2018 e 30 de maio de 2018, a venda
de bilhetes para o sorteio de um violão TÁGIMA, SÉRIE ALFA, MODELO PARATY autografado
por diversos artistas que participaram da edição 2017 do evento Pedro Leopoldo Rodeio Show.

1. A venda de bilhetes dar-se-á através de cupons físicos que poderão ser comprados através
dos funcionários e parceiros da Santa Casa BH;
2. O preço de cada bilhete será de R$ 10,00 (dez reais);
3. O usuário registrará, no ato da compra, seu nome, telefone e CPF válidos no canhoto do
carnê de cupons;
4. Não há limite de compra de bilhetes;
5. Haverá apenas um bilhete premiado e o sorteio será feito via Loteria Federal, da Caixa
Econômica Federal, órgão auditor do sorteio, no dia 30/05/2018.
6. O primeiro “0” (zero) do bilhete deverá ser desconsiderado
Exemplo:
Será ganhador do prêmio, o participante que possuir o cupom cujo número coincida com o
número formado pela unidade simples do primeiro ao quinto prêmio da Loteria Federal do
dia 30/05/2018, lido de cima para baixo.
Exemplo
Resultado hipotético da Loteria Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

32.485
45.983
37.442
18.666
22.999

Neste exemplo, seria contemplado o portador do Cupom contendo o nº 053.269
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Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer em alguma das datas previstas,
por qualquer motivo, será considerada para efeito de apuração do resultado desta
promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente.
Caso o número sorteado não tenha sido vendido, o prêmio será entregue ao portador do
número do bilhete vendido imediatamente superior ou, na falta deste, ao imediatamente
inferior;
A partir do dia 31/05/2018, o ganhador deverá retirar o prêmio na Provedoria da Santa
Casa BH (Rua Álvares Maciel, 611, Santa Efigênia) das 8h às 17h, em até 30 (trinta) dias, a
partir da data de contemplação, sendo que caso o prêmio não seja retirado no prazo, se
manterá na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte que poderá fazer dele o que
entender melhor, considerando suas políticas internas;
Parágrafo Primeiro: Caso o vencedor do bilhete premiado não resida em Belo Horizonte, o
prêmio será entregue com a postagem, por conta do contemplado, considerando-se o
mesmo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do ganhador;
O resultado da promoção dar-se-á através do endereço eletrônico
www.santacasabh.org.br, no dia 31/05/2018 a partir das 12h;
Parágrafo Primeiro: O portador do bilhete premiado será contatado pela Santa Casa BH
através do número de telefone fornecido no ato da compra;
Para a efetivação e validação da compra de cada cupom, deverá ser fornecido,
obrigatoriamente, nome completo, CPF e telefones válidos, conforme informado no item
3;
Serão invalidados para o sorteio os números que não forem vendidos;
O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro;
O valor arrecadado com a venda da Rifa será destinado para o investimento na UTI
Neonatal da Santa Casa BH;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores-participantes
serão, preliminarmente, dirimidas pela promotora da ação (Santa Casa BH) e,
posteriormente, submetidas à REPCO/CAIXA;
Caso haja necessidades, o PROCON local receberá as reclamações devidamente
fundamentadas;
Estas são as condições para participar do sorteio da rifa de um Violão TÁGIMA, SÉRIE ALFA,
MODELO PARATY autografado por diversos artistas que participaram da edição 2017 do
evento Pedro Leopoldo Rodeio Show.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE – BELO HORIZONTE.

