
 

 

#MÊSDOSPAIS 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO DIA DOS PAIS 

MORADA FM 95.5 

1. Da  Campanha  Promocional. 

Esta  campanha  promocional  (“Promoção”)  é  destinada a todos os ouvintes do Litoral 

Norte de SP e regiões que sintonizam a Rádio Morada FM. Para participar, o ouvinte deverá 

ANOTAR DIA E HORÁRIO, TODAS AS VEZES QUE OUVIR A MÚSICA “ISA” DOS 

CANTORES CÉSAR E RENAN e nos enviar todas as suas anotações juntas ao fim da 

promoção que se dará em 20/08/2019 em nosso WhatsApp (12) 99198-7948. Quanto mais 

dias e horários CORRETOS anotados, mais o ouvinte terá chances de ganhar o prêmio. O 

ganhador será aquele que tiver em mãos, o maior número CORRETO de dias e horários da 

música “ISA – CÉSAR E RENAN”. Em caso de empate haverá sorteio entre os que mais 

anotaram corretamente o que foi solicitado e consta nesse regulamento. 

OBS: Toda vez que for a música da promoção, para evitar desentendimentos, haverá uma 

vinheta para reconhecimento da mesma. 

2. Do Período de Vigência. 

A promoção do dia dos pais terá início em 23/07/2019 e se encerrará às 16h do dia 

20/08/2019. Todos as anotações devem ser enviados até o dia 20/08/2019 no WhatsApp 

(12) 99198-7948. Seguindo todas as regras estipuladas por este regulamento, o ouvinte já 

estará concorrendo. 

3. Do Prêmio. 

Às 16h do dia 23/08/2019 a rádio Morada FM anunciará o ganhador que será contemplado 

com um SMARTPHONE HUAWEI P30 LITE 128gb. 

4. Da Entrega do Prêmio. 

A entrega do prêmio se dará na sede da Emissora, localizada Alameda Vereador Mário 

Olegário Leite, 44 no centro de São Sebastião em até 5 (cinco dias) úteis a contar da data 



em que o resultado da promoção foi anunciado. O contemplado terá, então, 5 (cinco) dias 

corridos para comparecer à MORADA FM munido de documento com foto. 

4.1 O contemplado deverá apresentar documentos originais. Não serão aceitas cópias, 

mesmo que elas estejam autenticadas. 

4.2 Caso o contemplado não possa comparecer pessoalmente à sede da Emissora para 

retirada do prêmio, este deverá fornecer uma carta escrita de próprio punho e assinada 

autorizado um representante a receber os prêmios. 

4.3 O representante deverá apresentar documentos originais do contemplado. 

5. Disposições Gerais: 

5.1.  O contemplado deverá buscar pessoalmente o prêmio na sede da Emissora.  

A Morada não fará a entrega na casa ou qualquer endereço informado pelo ouvinte. 

5.2.  Não poderão participar desta promoção funcionários e parentes de funcionários da 

Morada FM. 

5.3. O não cumprimento dos prazos para a retirada do prêmio implicará ao contemplado a 

perda do direito de retirada do prêmio. 

5.4. Ao participar da promoção, o ouvinte concorda com os termos acima mencionados e 

permite que sua imagem seja publicada em mídias sociais da Emissora para comprovação 

da entrega do Prêmio. 
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