REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

O Jornal de Jundiaí e o MilkShakespeare oferece esse
presente para você! “VOCÊ NO ROCK IN RIO”
A LAUDA EDITORA COMUNICAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA., com sede na Rua Baronesa do
Japi, 53 – Centro – Jundiaí – SP, inscrito no CNPJ sob o nº 73.137.838/0001-03, doravante denominada simplesmente JORNAL DE JUNDIAÍ e MILKSHAKESPEARE CAFÉ BISTROT LTDA.,
com sede na Avenida Nove de Julho, 1650 – Loja 3 – Anhangabaú – Jundiaí – SP, inscrito no
CNPJ sob o nº 07.314.692/0001-91, realizará uma promoção para os seus leitores no período compreendido entre 01 de setembro de 2013 a 17 de setembro de 2013, nos termos e
condições estabelecidas neste regulamento:
1.

DA PROMOÇÃO: Será sorteado entre os leitores do JORNAL DE JUNDIAÍ, 01 (um) par
de ingressos para os shows do dia 20 de setembro de 2013 do evento ROCK IN RIO,
no Rio de Janeiro.

2.

DO PRÊMIO: O prêmio consiste em 01 (um) par de ingressos, pista, para o evento ROCK
IN RIO, no dia 20 de setembro de 2013, data intransferível.
2.1 O JORNAL DE JUNDIAI e MILKSHAKESPEARE não se responsabilizam pelo traslado, hospedagem ou despesas previstas na participação do sorteado no item oferecido.
2.2

É expressamente proibida à venda dos ingressos objeto desta promoção.

DESCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta Promoção todas as pessoas
físicas, maiores de 18 anos, residentes em território nacional e que consumirem Produtos da HEINEKEN, 03 cervejas ou 03 chopps, individual, somente no MILKSHAKESPEARE - Avenida Nove de Julho, 1650 – Boulevard Beco Fino - (desde que preencha o
cupom publicado no JORNAL DE JUNDIAI e tenha a comprovação dos 3 (três) carimbos
fornecidos pelo MILKSHAKESPEARE.
3.1 DESCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: O participante deverá recortar o cupom da promoção, publicado nas edições do JORNAL DE JUNDIAI REGIONAL. Após consumir o produto HEINEKEN o MILKSHAKESPEARE irá carimbar nos espaços indicados a comprovação
deste consumo. Cumprindo estas etapas, depositar o cupom nas urnas do JORNAL DE
JUNDIAI, nos locais: MILKSHAKESPEARE e BANCA BOULEVARD, ambas no Beco Fino.
		
3.2 Ainda para validar a sua participação é obrigatório efetuar corretamente o preenchimento dos campos do cupom da promoção: nome , telefone fixo e/ou celular e e-mail.
3.

DO SORTEIO: O sorteio acontecerá na terça-feira dia 17 de setembro de 2013 às 20 horas no MILKSHAKESPEARE CAFÉ BISTROT localizado na Avenida 9 de Julho, 1.650 – Loja
3 (Beco Fino) – Jundiaí/SP.

4.

É vedada a participação de colaboradores do JORNAL DE JUNDIAÍ assim como do MILKSHAKESPEARE CAFÉ BISTROT, incluindo seus parentes até segundo grau. É vedada
também a participação de quaisquer outras pessoas e empresas envolvidas na organização desta promoção.

5.

O ganhador da promoção será informado por e-mail, contato telefônico e matéria no
JORNAL DE JUNDIAI e no PORTALJJ (www.portaljj.com.br).

6.

Em hipótese alguma o vencedor poderá trocar os ingressos ou receber seu equivalente
em dinheiro.

7.

O participante declara ainda que concede a autorização expressa de uso de sua imagem por tempo indeterminado, respondendo penal e civilmente por esta informação,
isentando o JORNAL DE JUNDIAI de qualquer responsabilidade.

8.

O vencedor e seu acompanhante autorizam, desde já, a veiculação de seus nomes,
imagens e sons de voz na divulgação do concurso e seu resultado, bem como para
utilização dos mesmos em: fotos, cartazes, filmes, spots em qualquer tipo de mídia e
peças promocionais para divulgação da conquista do prêmio ou em quaisquer outros
suportes e/ou meio de transmissão com ou sem provedor, ficando o JORNAL DE JUNDIAÍ isento de qualquer pagamento para tanto.

9.

O JORNAL DE JUNDIAÍ não se responsabiliza por eventuais problemas quanto aos
produtos e serviços objeto do prêmio a ser conferido ao ganhador contemplado pelo
sorteio, cuja responsabilidade caberá direta e exclusivamente à ORGANIZAÇÃO DO
EVENTO, que será fornecedora de referidos produtos e serviços.

10. A promoção vai até o dia 17.09.2013, na forma deste Regulamento.

portaljj.com.br

