Promoção minha mãe merece!

Promoção minha mãe merece!
Quatro mães vão comemorar o dia das mães de forma ainda mais especial este ano. A REAL FM,
junto com os parceiros Phocus Ótica, Padaria Tutti Pani, O Boticário e Hering Store preparou um
pacotão de prêmios.
São prêmios pensados e escolhidos para agradar todo tipo de mãe, inclusive a sua.
Para participar é muito fácil, é só ligar 3551-7777 e cadastrar o nome da sua mãe!
Promoção válida até 31 de maio e a cada semana uma mãe será presenteada por um de nossos
parceiros.
Promoção do seu jeito é na sua, Real Fm!

Regulamento da Promoção:
1. A promoção é realizada pela Rádio Real FM pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Pandiá Calógeras, 463, Bauxita, Ouro Preto Minas Gerais.
2. Não poderão participar da promoção, os funcionários da emissora que está promovendo a
promoção, o patrocinador, bem como seus familiares.
3. A Rádio Real FM, reserva o direito de excluir da promoção, a qualquer momento e a seu exclusivo
critério, qualquer participante que esteja em desacordo com as regras estabelecidas no
presente regulamento, não cabendo ao participante em questão qualquer forma de compensação.
4. O participante é exclusivamente responsável por seus dados cadastrais, sendo que a imprecisão,
falsidade de identidade, ou qualquer informação que por ventura não seja condizente com a
realidade acarretará na eliminação do mesmo.
5. A promoção terá início no dia 07 de Maio de 2018.
6. Os sorteios vão acontecer nos dias 11/05, 18/05, 25/05 e 01/06/2018.
7. Os ganhadores serão informados pelo setor Promocional da Real FM.
8. Os ganhadores terão 10 dias úteis para resgatarem seus prêmios ou vales-prêmios, caso isso não
aconteça os prêmios serão sorteados novamente.
9. O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser convertido, total ou parcialmente, nem ser
cedido/transferido para outros.
10. As inscrições e cadastros que não atendam as especificações técnicas e/ou quaisquer outras
disposições deste regulamento serão excluídas da promoção.
11. O cadastro na promoção significa que o participante aceita os termos de adesão da promoção.

12. No Ato do Cadastro, o participante ganhador autoriza o uso de imagem e voz pela Rádio Real
FM.
13. Serão sorteados: 01 óculos de sol da Phocus Ótica, 01 cesta de produtos da Padaria Tutti Pani,
01 kit Clássicos de O Boticário e 01 vale compras no valor de R$100,00 da Hering Store.
14. Para participar o ouvinte deverá ligar no (31)3551-7777 e cadastrar a sua mãe
http://real.fm.br/noticia/111/promocao-minha-mae-merece em 11/12/2018 18:13

