Regulamento Caixa Premiada Colonial FM
A promoção denominada “Caixa Premiada Colonial FM” é promovida pela Rádio
Colonial Ltda, estabelecida a Avenida JK, nº631, Centro, Congonhas – MG, CEP:
36415-000.
Promoção: A participação nesta promoção é voluntária e gratuita, sendo, portanto, de
caráter exclusivamente promocional/ recreativo.
Duração da Promoção: A promoção não tem prazo determinado, sua duração
depende de quando o item colocado na CAIXA PREMIADA for descoberto.
Participantes: Somente pessoas físicas poderão participar desta promoção. Ouvintes
maiores de 18 anos ou, se menores, devidamente autorizados ou representados, na
forma da lei, por seus responsáveis legais. Não poderão participar os funcionários, bem
como seus familiares em primeiro, segundo e terceiro grau, envolvidos na elaboração e
desenvolvimento da Promoção.
Participação na Promoção: Para participar da Promoção Caixa Premiada os ouvintes
deverão seguir os seguintes procedimentos: Enviar pelo Whatsapp (31 8969-1400) sua
mensagem de voz, informando seu nome completo, bairro e cidade onde mora,
respondendo a seguinte pergunta: “Qual objeto está dentro da Caixa Premiada da
Colonial FM?” ou “Qual frase de para-choque de caminhão está dentro da Caixa
Premiada da Colonial FM?”. É importante acompanhar o programa Geleia Geral para
saber qual pergunta será feita. O participante dará somente 1 (um)palpite. Será
descartado o participante que pronunciar 2 ( dois) ou mais palpites. A seleção dos
ouvintes envolvidos na promoção é feita pelo locutor do horário. Serão escolhidos 10
ouvintes por dia. Estes ouvintes terão seus áudios enviados, veiculado no horário do
programa, respondendo a pergunta da promoção: “O que tem na Caixa Premiada da
Colonial FM?”.
Premiação: O prêmio para o participante que acertar a promoção será inicialmente de
R$100,00 (cem reais), e diariamente caso nenhum palpite esteja correto, o prêmio
acumula em R$20,00 (vinte reais), podendo chegar até R$1.000,00 (um mil reais).
Caso chegue ao valor máximo sem acertador a Caixa Premiada volta a valer R$100,00
( cem reais) e diariamente o prêmio acumula em R$20,00 (vinte reais). O nome do
acertador será divulgado ao vivo, no exato momento em que der o palpite correto. O
ganhador tem direito ao prêmio acumulado em moeda nacional corrente. A entrega do
prêmio é intransferível e deverá ser retirado na sede da Rádio Colonial FM Avenida JK,
nº631, Centro, Congonhas-MG, CEP: 36415-000 ou no Depto. Comercial da Colonial
FM Avenida Prefeito Telesforo Candido de Resende, número: 380, Sobrelojas 02 e 04,
das 09 às 11 horas ou de 14 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. O locutor do
horário ouve todos os áudios do dia, havendo mais de um ganhador o prêmio será
dividido entre os acertadores. Caso o ganhador seja menor de 18 anos, deverá receber
o prêmio acompanhado de seus pais ou responsáveis legais.
Publicidade e entrega dos prêmios: Ainda com relação ao prêmio, qualquer
despesa extra é de plena responsabilidade dos participantes, incluindo, mas não se
limitando a tarifas de quaisquer outras despesas extras de caráter pessoal ou
deslocamentos que se fizerem necessários, além de quaisquer outras despesas não
mencionadas neste regulamento. Se por algum motivo o ganhador não se
manifestar em até 03 dias úteis, após o resultado da promoção, este não
terá mais direito a premiação. Ao receber o prêmio, o participante contemplado o

aceitará incondicionalmente, exonerando a Colonial FM de qualquer responsabilidade
ou obrigação.
Direitos: O uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua voz e
imagem em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou em qualquer tipo de mídia e/ou
peças promocionais, inclusive internet, para ampla divulgação da premiação no período
de 24 meses. Os menores de idade deverão ser assistidos pelos seus pais ou
representante legal para realizar sua participação nesta promoção.
Desclassificação: Serão imediatamente desclassificados desta promoção: as
gravações que conterem dados incorretos, incompletos, se haver mais de um palpite
na mesma gravação ou que não atendam as especificações técnicas como: baixa
qualidade no áudio, ruídos, barulhos ou quaisquer outras disposições deste
regulamento.
Disposições Gerais: O ganhador (a) autoriza, desde já, a veiculação de seu nome,
imagem e voz, sem limitação de espécie alguma. A Colonial FM poderá interromper a
promoção em qualquer momento caso tenha algum motivo de força maior.

