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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO RECREATIVA  
 

 

 

1. DO CONCURSO 
 
1.1. Colônia Espírita Fraternidade, com sede à Rua Profª. Danúzia D. Santi, nº 670, Bairro 

Ipiranga, Avaré - SP, realizará um concurso recreativo/cultural com o título “Quiz da 

Fraternidade”, doravante denominado como “CONCURSO”, que deverá ser preenchido no 

próprio site da instituição conforme link http://www.cefraternidade.org.br/quiz-da-

fraternidade  

 

1.2 Este CONCURSO será composto de uma única etapa: 
 

a) Tem vigência durante o período da temporada do QUIZ, de 01 de dezembro de 
2020 a 20 dezembro de 2020 e o sorteio será realizado no dia 21 de dezembro de 2020 via 
live no facebook e instagram (vide item 4.1). 
 

b) O CONCURSO é composto de perguntas em formato quiz sobre temas referentes 

a própria Colônia Espírita Fraternidade, em que o PARTICIPANTE deve escolher uma 

resposta (Verdadeiro ou Falso) dentre as alternativas apresentadas.  
 

c) Os temas das perguntas que compõem o QUIZ são definidos pelo setor de 
Marketing da Colônia Espírita Fraternidade, assim como a elaboração das questões. 
 
 
1.3 A inscrição para o concurso é automática; o participante ao ingressar no QUIZ, finalizar 
o preenchimento e envio do mesmo, está automaticamente participando deste. 
 
2. DA PUBLICAÇÃO NOS CANAIS DA COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE 
 

Independente da premiação, a Colônia se reserva o direito de publicar em suas redes 

sociais oficiais (Facebook, instagram e site institucional) os ganhadores, contendo 

informações como nome e foto dos mesmos. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 
 

3.1 A participação no CONCURSO será permitida a qualquer pessoa independente de sexo, 
idade, etnia ou religião. 
 

 

3.2 Para participar do CONCURSO, é necessário que o participante acesse o link do 
denominado “Quiz da Fraternidade”, divulgado nas redes sociais da Colônia Espírita 
Fraternidade e responder o mesmo, preenchendo e enviando ao final o formulário 
obrigatório. 
 

 

3.3 A validação da inscrição se dará com uma “mensagem de Confirmação” após o envio 

das respostas ao final do Quiz e/ou se preferir poderá confirmar sua validação da sua 

inscrição pelo whatsapp (14) 9864-2954.  

 

3.4 A NÃO EXATIDÃO DAS RESPOSTAS DO QUIZ, NÃO DESABONARÁ O CONCORRENTE AO 

SORTEIO. 

 

3.5 O participante que não realizar o preenchimento de todas as questões e formulário ao 

final do Quiz, não conseguirá validar a inscrição e não concorrerá ao sorteio. 
 
 

“Quiz da Fraternidade” – Dezembro 2020 
 

http://www.cefraternidade.org.br/quiz-da-fraternidade
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4. DA PREMIAÇÃO 
 

4.1 Serão sorteados no dia 21 de Dezembro de 2020 às 15h (horário de Brasília) via live (AO 
VIVO) pelo Facebook, YouTube e instagram oficial da Colônia Espírita Fraternidade. 
 
4.2 Os brindes serão constituídos de um kit contendo: 
 

a) 01 caneca plástica reutilizável; 

b) 01 chaveiro institucional; 

c) 01 und. sabonete glicerinado (90g).  

 

5. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E ENTREGA DA PREMIAÇÃO 
 
5.1 A comunicação aos vencedores e a entrega dos prêmios será feita ao final do 
CONCURSO e ocorrerá da seguinte forma: 
 
 

a) O participante contemplado do sorteio ao vivo será contatado pela entidade via 

telefone disponibilizado no ato do preenchimento do formulário; 

 

b) Via telefone o vencedor informará seu endereço para que receba seu brinde no local 

indicado; 

 

c) Os prêmios serão entregues pela própria Colônia Espírita Fraternidade após 

confirmação de endereço com os ganhadores, e em até 05 dias úteis à data do mesmo. 
 
 

5.2 Caso o ganhador(a) apresente endereço residencial fora da localidade de Avaré, o 

prêmio será entregue via correio e as custas serão por conta da organizadora do concurso. 

 

5.3 A organizadora se exime de responsabilidade caso o endereço informado pelo ganhador 

não corresponda ao endereço real do mesmo. 

 
5.4 É reservado a organizadora definir quais serão os prêmios entregues. 
 

5.5 No momento do sorteio via live (item 4.1), o participante não se obriga a estar presente 
na live acompanhando o sorteio. 
 
5.6 Caso seja contemplado, mesmo não estando acompanhando a live, o vencedor 
receberá a ligação da organização do evento solicitando o endereço para entrega do seu 
prêmio.  
 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Para creditar a veracidade da campanha, sugerimos aos contemplados que registrem em 
suas redes sociais (facebook ou instagram), o recebimento do prêmio com foto ou vídeo 
curto marcando # ou @ Colônia Espírita Fraternidade. 
 
  

Avaré, 18 de Novembro de 2020. 

 

Colônia Espírita Fraternidade 


