
Regulamento – Promoção Conectando Nos 2 – Click Curvelo 

 1. PARTICIPAÇÃO 

Esta é uma promoção realizada pelo Click Curvelo e lojas parceiras, não vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, 

direito ou serviço, nos termos da Lei 5.768/71 e do Decreto n° 70.951/72, e que será realizado no período de 

03/06/2019, às 09h00, até às 23h59 do dia 14/06/2019 - do dia 16/06/2019 a 27/06/2019 será divulgado o vencedor 

da promoção. A presente promoção é aberta a toda e qualquer pessoa, exceto para a equipe/colaboradores das lojas 

participantes e integrantes do Click Curvelo, assim como de seus cônjuges e parentes até 

segundo grau e de quaisquer outras pessoas envolvidas na organização do concurso. O participante deverá realizar 

uma ou mais compras nas lojas parceiras para participar da promoção. Todos os participantes estarão concorrendo a 

duas diárias no Resort Águas de Santa Barbara. 

 2. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

O sorteio da promoção acontecerá no dia 15/06/2019 em horário a ser definido, sendo transmitido ao vivo pela 

fanpage oficial do Click Curvelo. 

 3. COMUNICAÇÃO AO PREMIADO 

O vencedor também será informado por telefone. Caso a não consiga contato com o vencedor ou este não a procure 

em até 03 dias úteis, estará automaticamente desclassificado, o segundo sorteado será convocado e assim 

sucessivamente. Após o contato com o vencedor ele deverá comparecer a sede do Click Curvelo localizada na Av. Dom 

Pedro II, 521, sala 05 - Centro Curvelo para receber o prêmio. 

 4. PREMIAÇÃO 

Será s duas diárias no Resort Águas de Santa Barbara. A entrega do Vale prêmio ao vencedor será em até 30 dias da 

data do sorteio, na medida do possível, de forma pessoal com registro audiovisual ou fotográfico da entrega. Caso o 

vencedor resida em local distante da sede do Click Curvelo (Curvelo/MG), a entrega do prêmio será através do envio 

de correspondência registrada, servindo o comprovante de aviso de recebimento (AR) como efetivo comprovante de 

entrega do produto. Além disso, o vencedor terá seu nome e imagem divulgados no site e fanpage do Click Curvelo ou 

informativos publicitários através de quaisquer mídias. Caso seja impossível a localização de algum vencedor, com 

base nos 03 sorteados, um novo sorteio randômico será realizado em até 30 dias do primeiro, seguindo as mesmas 

regras aqui estabelecidas. Em hipótese alguma o vencedor poderá receber o prêmio em dinheiro ou trocá-lo.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

Não serão aceitas participações por quaisquer outros meios comprando produtos nas lojas parceiras. Os participantes 

manifestam sua total concordância com as regras desse sorteio. O  participante que vier a ser premiado fica ciente 

que sua participação no sorteio autoriza o Click Curvelo, e a terceiros por ele contratados, a utilizar e divulgar imagem, 

voz, dados pessoais, de forma gratuita, em qualquer meio de comunicação e veiculação, para divulgação desta 

promoção e de seus resultados, no Brasil e no exterior. Os participantes concordam, expressamente, através do ato 

de participação, que o Click Curvelo não será responsável por qualquer dano ou prejuízo oriundo da aceitação do 

prêmio e de sua participação na promoção. A responsabilidade do Click Curvelo em promover, divulgar, apurar e 

premiar o participante ganhador se encerra no momento da entrega do prêmio. Quaisquer dúvidas, divergências ou 

situações não previstas neste regulamento serão apreciadas e decididas pela equipe de marketing do Click Curvelo. A 

simples participação no presente sorteio implica no total reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste 

regulamento, o qual poderá ser alterado por motivo de força maior. No caso de qualquer controvérsia ou discussão 

judicial, o foro responsável será o da Comarca de Curvelo-MG, maio de 2019. 


