
Sorteio 
AMOSTRADOS

REGULAMENTO:

1 – A participação neste sorteio é voluntária e gratuita, não estando condicionada ao pagamento de 
preço e/ou compra de produtos ou serviços pelos participantes, sendo, portanto, de caráter 
exclusivamente cultural/recreativo. Está incluso para os ganhadores(as), o prêmio de:

Um kit da Mostra Sesc de Culturas com Bolsa, caneca e bloco de anotações;

2 – Os participantes deverão:
– Seguir os perfis: @mostrasescdeculturas e @sescce no Instagram;– Seguir os perfis: @mostrasescdeculturas e @sescce no Instagram;
– Baixar o app: Mostra Sesc de Culturas, disponível nas lojas App Store e Google Play;
– Ativar as notificações do app Mostra Sesc de Culturas;
– Comentar no POST OFICIAL do Sorteio com a palavra secreta que será enviada via notificações do 
App: Mostra Sesc de Culturas;
– Residir em Fortaleza ou no Cariri para participar (ou ter condições de se locomover até essa região dia 
06 de novembro para resgatar a premiação)
- Os participantes precisam estar com o perfil PÚBLICO- Os participantes precisam estar com o perfil PÚBLICO

3 – Não será permitido:
– Participação com uso de perfil fake e/ou fechado;
– Não serão consideradas qualquer publicação que tenha teor violento, sexual, político ou que incite 
desrespeito aos direitos humanos.

4 – Dos critérios para premiação:
– Seguir todas as regras estabelecidas para concorrer ao sorteio do prêmio;
– Residir em Fortaleza ou no Cariri para participar (ou ter condições de se locomover até essa região dia – Residir em Fortaleza ou no Cariri para participar (ou ter condições de se locomover até essa região dia 
06 de novembro para resgatar a premiação)

5 – Não podem concorrer funcionários do Sistema Fecomércio Ceará, bem como seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6 – O sorteio se encerra no dia 5 de novembro de 2020 às 17h.

7 – O SORTEIO será realizado nos sites SorteioGram ou AppTuts e terá a tela do celular filmada para 
divulgação e comprovação de idoneidade.

8 – O resultado do SORTEIO será divulgado na sexta-feira, 6 de novembro de 2020, até às 15h no perfil 8 – O resultado do SORTEIO será divulgado na sexta-feira, 6 de novembro de 2020, até às 15h no perfil 
do Instagram da Mostra Sesc de Culturas.

9 – Em caso de imprevistos, este sorteio poderá ser cancelado a qualquer momento, mesmo após a 
divulgação dos vencedores, por questões internas ou não, não cabendo qualquer indenização neste 
caso.

10 – O descumprimento de alguma das regras expostas no regulamento desclassifica o participante 
IMEDIATAMENTE.

11 – O participante ganhador deve ter mais de 18 anos.11 – O participante ganhador deve ter mais de 18 anos.

12 – O sorteio é PESSOAL e INTRANSFERÍVEL, em caso de desistência, outra pessoa será selecionada.

13 – Os participantes devem concordar com todos os itens do regulamento.


