REGULAMENTO DA CAMPANHA COOPATOS VISITA SUA CASA
Este regulamento estabelece os termos para participação no sorteio de
prêmios através da Campanha COOPATOS Visita sua Casa, o qual será
veiculada no Programa Chão das Gerais, editado pela emissora de televisão
denominada NTV, com sede em Patos de Minas-MG, cujas edições se dará
aos sábados das 18:15 às 18:30 hora com reprise aos domingos nos
horários compreendidos entre 11:15 às 11:30. O espaço de veiculação
desta mídia se dará no bloco denominado TV COOPATOS.
A participação nestes sorteios implica o conhecimento e a aceitação do
Regulamento apresentado abaixo:
Como participar
Para participar o cliente deverá preencher em um envelope o seu nome e
endereço e entregá-lo em qualquer estabelecimento da COOPATOS e/ou
enviar pelo Correio no seguinte endereço: Avenida Marabá, 1.785 – Bairro
Bela Vista – Patos de Minas-MG, CEP 38.703-236, devendo constar por fora
do envelope ou dentro a seguinte frase “EU QUERO PARTICIPAR DA
CAMPANHA COOPATOS VISITA SUA CASA” e dentro do envelope
deverá constar um recorte de código de barra original de qualquer produto
da linha atual COOPATOS da família Leite & Derivados.
Sorteio
O sorteio e a premiação será concomitante ou seja na mesma edição do
programa haverá o sorteio e a entrega do prêmio.
Prêmios
Os sorteados receberão como prêmio:
Prêmio : 01 cesta com produtos que fazem parte da linha de produtos
COOPATOS linha Leite & Derivados, cujo padrão de quantidade e variedades
são definidos a cada sorteio de acordo com a conveniência da COOPATOS.
Condições Gerais
A promoção só é válida para pessoas residentes em Patos de Minas -MG
O resultado não poderá em hipótese alguma ser questionado, sendo de
responsabilidade da COOPATOS através de sua Assessoria de Propaganda e
marketing.
Não serão concedidos prêmios em dinheiro nem em outros itens que não
sejam os especificados neste Regulamento.
Os vencedores serão contatados através da Assessoria de Marketing da
COOPATOS.
Os prêmios serão entregues na residência do cliente sorteado, o qual uma
vez participando desde já concorda com esta condição.
Desclassificação
Caso o contemplado não sujeite com as condições estabelecidas o prêmio
será sorteado novamente. Ao ser feito um novo sorteio para indicar um

novo vencedor, ao qual se aplicarão as mesmas regras estabelecidas no
presente regulamento.
Serão automaticamente desclassificados dos sorteios os participantes que
desrespeitarem qualquer um dos itens deste regulamento, ou ainda,
utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou para
terceiro.
É proibida a participação na campanha de funcionários ou terceiros
envolvidos de qualquer forma com a COOPATOS.
Direitos e Deveres
Os sorteios poderão ser alterados, suspensos ou cancelados tanto na sua
forma como em seu conteúdo, a exclusivo critério da COOPATOS, a
qualquer tempo, não implicando qualquer infração ao Regulamento, porém
caso continue definirá nova data para realização do mesmo.
Os participantes que vierem a ser sorteados ficam cientes de que seu
cadastramento e eventual premiação autorizam a COOPATOS, a utilizar e
divulgar seu nome, imagem e voz, de forma gratuita, para comunicar o
vencedor e divulgar a promoção em seu hotsite, site e mídia social
(FACEBOOK, Twiter), jornal impresso, mídia de rádio de difusão e televisão.
A participação na campanha não gerará aos interessados e/ou premiandos
nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente
previstos neste Regulamento. A participação na Campanha implica a
aceitação total e irrestrita de todos os termos deste Regulamento.

Patos de Minas-MG, agosto de 2013.
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