REGULAMENTO PROMOÇÃO “SEU CHURRASCO É COM A GUARAREMA”
Início: 30/11/2015 / Término: tempo indeterminado.

1. DA PROMOÇÃO: 1.1 A Rádio Guararema vai presentear um ouvinte, por mês, que
vai ganhar todos os ingredientes para fazer um churrasco completo. A promoção
denominada “seu churrasco com a Guararema”, promovida pela rede de rádios
Guararema, é uma promoção exclusivamente promocional aberta a todas as pessoas
físicas, maiores e civilmente capazes, residentes e/ou domiciliadas em toda a região de
cobertura pela Rádio Guararema, queiram concorrer conforme as condições previstas
neste Regulamento. 1.2 Para participar da promoção é necessário se inscrever de acordo
com as instruções do formulário. Preenchendo nome completo, bairro/cidade, telefone e
ainda responder “Porque quero fazer um churrasco na minha casa”. 1.3 O resultado será
sempre no final do mês. Promoção por tempo indeterminado. E sujeita a alterações. Os
churrascos necessariamente tem que ser no mesmo mês do resultado.

2. FORMA DE JULGAMENTO 2.1 Todas as pessoas que preencherem corretamente o
formulário da promoção disponível exclusivamente no site da rádio Guararema estarão
ocorrendo e serão julgadas por uma comissão composta por funcionários da Rádio
Guararema, com base nos seguintes critérios: 2.2.1.Criatividade; 2.2.2. Uso adequado e
correto da língua portuguesa; 2.2.3. O correto preenchimento das informações
solicitadas no formulário. 2.3. A comissão julgadora ficará encarregada da escolha de
01 (uma) resposta, cadastrada no site da emissora, durante o período de vigência do
concurso, de acordo com os critérios citados no item 2.2 acima. 2.4. A decisão da
comissão julgadora é soberana e não comporta recurso. 2.5. A divulgação dos
vencedores será na sempre na última sexta-feira do mês, transmitido na programação da
Rádio Guararema e também no site da emissora.

3. PREMIAÇÃO 3.1 Os prêmios compreendem ingredientes para realizar um
churrasco: 03 kg de filé duplo ou similar 03 kg de linguicinha 01 kg de coracãozinho 03
refrigerantes 03 caixas de cerveja 01 saco de carvão

3.2 Os prêmios serão entregues em até uma semana, após a divulgação do resultado.

