Regulamento do Sorteio de Prêmios ABPF-PR
“Quem ajuda a preservar, só tem a ganhar.”
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - Regional Paraná
Rua Mariano Torres, 1115 (Deposito de Locomotivas ao lado da Rodoferroviária)
Bairro: Rebouças - Curitiba - PR
CNPJ: 49.731.466/0008-22

01. O objetivo deste sorteio é incentivar a participação de pessoas físicas e jurídicas na
preservação dos bens ferroviários do Paraná, premiando-as na forma estabelecida adiante
neste regulamento.
02. Para participar do sorteio, é necessário acessar o site http://abpf-pr.blogspot.com e fazer
uma doação para a ABPF - Regional Paraná. A cada R$15,00 (quinze reais) contribuídos, o
doador terá direito a um cupom, que será enviado para o e-mail registrado durante o
processo de doação.
Exemplo:

R$ 15,00 = 1 cupom
R$ 30,00 = 2 cupons
R$ 45,00 = 3 cupons

Atenção: não há limite de doações.
03. Os cupons serão armazenados em um banco de dados, conferidos, impressos e
depositados em uma urna, na sede da ABPF - Regional Paraná, para sorteio de dois cupons
ganhadores.
04. Os dois sorteios serão públicos e realizados no dia 04/12/2010, às 10hs, na sede da
ABPF-PR, situada na rua Mariano Torres, 1115 (Deposito de Locomotivas ao lado da
Rodoferroviária) bairro Rebouças - Curitiba - PR.
05. O primeiro cupom sorteado terá direito a duas passagens para a Litorina de Luxo da
Serra Verde Express Curitiba / Morretes, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), com
almoço incluso, city tour em Morretes/Antonina e retorno de Van pela estrada da Graciosa
com parada no mirante São João da Graciosa (bebidas no almoço e extras não inclusos). As
demais despesas não inclusas neste item ficarão a cargo do premiado.
06. O segundo cupom sorteado terá direito a um Kit Básico de Ferreomodelismo da marca
Frateschi, no valor de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).
07. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
08. A ABPF-PR fará a divulgação do resultado no mesmo dia do sorteio, através do site
http://abpf-pr.blogspot.com e do edital interno na sede da associação.
09. O vencedor será comunicado para recebimento do seu prêmio através de telefone e/ou
e-mail cadastrado no ato da doação.
10. A entrega dos prêmios acontecerá pessoalmente na sede desta associação, mediante a
apresentação de documento de identificação com foto da pessoa cadastrada no ato da
doação.

11. O vencedor deverá agendar seu passeio de acordo com disponibilidade de passagens na
Serra Verde Express.
12. Se os prêmios sorteados não forem reclamados no prazo de cento e oitenta (180) dias
contados respectivamente a partir data do sorteio, a promoção caducará, assim como o
direito do respectivo titular, tornando o prêmio disponível para o próximo sorteio da
associação.
13. A promoção é válida para todo o Brasil, entre os dias 01/11/2010 até o dia 30/11/2010.
14. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes e suas fotos em
qualquer tipo de mídia, incluindo internet, e peças promocionais para fins de divulgação da
promoção sem qualquer ônus adicional para a ABPF-PR.
15. Fica eleito o foro da comarca de Curitiba para quaisquer dúvidas.
16. O descumprimento de qualquer regra deste regulamento implicará na desclassificação do
participante.
________________________________________

Leon Henrique Pereira
Diretor de Marketing

