REGULAMENTO
Regulamento da promoção: “CLUBE ALEGRIA”
1 – A promoção
1.1 – A promoção intitulada “PROMOÇÃO CLUBE ALEGRIA” será realizada pela GABY
PRODUÇÕES LTDA e ocorrerá no mês de novembro, somando ao todo 3 semanas. Início
da promoção no dia 06/11 e término das participações no dia 26/11.
1.2 – Esta ação consiste em sortear prêmios entre os cadastrados na página específica.
2 – Participação
2.1 – A participação consiste em preencher os campos de Nome, CPF, Email e Telefone na
página da promoção (clubealegria.com). Além de marcar o campo de aceite aos termos de
regulamento.
2.2 - A participação nesta ação é gratuita, não estando condicionada, em hipótese alguma,
à aquisição de qualquer produto, bem ou serviço e, a apuração do seu resultado não
implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde ou operação assemelhada.
2.3 - A participação na atividade autoriza o uso de nome e vídeo para compartilhamento
nas páginas oficiais da GABY PRODUÇÕES LTDA (Rádio Alegria e Universo Alegria).
2.4 - Não serão aceitas participações enviadas por quaisquer outros meios, tais como
mensagens privadas ou postagens nas páginas oficiais da GABY PRODUÇÕES LTDA (Rádio
Alegria e Universo Alegria).
3 -Demais considerações
3.1. Não poderão participar desta promoção os funcionários, agentes, representantes ou
promotores das empresas envolvidas na realização desta promoção.
3.2 - Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a GABY
PRODUÇÕES LTDA não se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão
ocasionadas por caso fortuito ou de força maior, como por exemplo, inscrições perdidas,
atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas, as quais serão
desconsideradas.
3.3 - A GABY PRODUÇÕES LTDA também não será responsável por transmissões de
computador que estejam incompletas ou que falhem, bem como por falha técnica de
qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico.
3.4 – Ao compartilhar a promoção na página do seu facebook em modo público, o usuário
terá seu cadastro duplicado, concorrendo duas vezes aos prêmios. Caso seja sorteado o
segundo cadastro, a GABY PRODUÇÕES LTDA irá conferir o compartilhamento no perfil do
ganhador. Caso o compartilhamento não se encontre, será efetuado um novo sorteio.
5 – Prêmio

5.1 – Essa promoção consiste em premiar dois vencedores com 1 par de ingressos do setor
Backstage para o Universo Alegria (01/12/2018) cada; Visita ao camarim de artistas; Kit do
Universo Alegria com sacola, camiseta, copo e boné; Transporte de helicóptero para o
evento; Entrada VIP no evento.
5.2 – O prêmio não poderá ser trocado ou direcionado a outro usuário, sendo de inteira
responsabilidade dos vencedores da promoção.
5.3 – A visita ao camarim será de artista a definir.
5.4 – Terão duas saídas de helicóptero para o evento, saindo do Aeroporto Salgado Filho
(Porto Alegre – RS). Sendo a primeira às 10h.
5.5 – Além dos prêmios principais citados acima, outros 10 participantes sorteados
ganharão 1 ingresso do setor Cadeira Superior cada para o Universo Alegria (01/12/2018).
Esses ganhadores deverão retirar seus prêmios na sede da Rádio Alegria (Rua Araribóia, 38
– Novo Hamburgo, RS) até o dia 30/11.
6 – Contato com o vencedor
6.1 – O vencedor será anunciado através das páginas oficiais (Rádio Alegria e Universo
Alegria). E também será contatado via telefone.
7 – Reconhecimento de cláusulas e aceitação das regras do regulamento
7.1 A simples participação na presente promoção implicará no total e integral
reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento.

