Regulamento Promoção Presentão de Natal!
A promoção denominada Presentão de Natal! É promovida pela Rádio Colonial Ltda,
estabelecida a Avenida JK, nº631, Centro, Congonhas – MG, CEP: 36415-000 em parceria com
o Supermercado Brasil, Nova Casa Oliveira e a loja Matos Infantil.
Promoção: A participação nesta promoção é voluntária e gratuita, sendo, portanto, de caráter
exclusivamente promocional/ recreativo.
Duração da Promoção: A promoção será veiculada de 23.11.2018 a 24.12.2018.
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
representantes legais. Não poderão participar os funcionários, bem como seus familiares em
primeiro, segundo e terceiro grau, colaboradores na elaboração e desenvolvimento da
Promoção.
Participação na Promoção: Para participar da Promoção Presentão de Natal! Os ouvintes
deverão seguir os seguintes procedimentos: acessar o site www.colonialfm.com.br, localizar a
promoção: Presentão de Natal! Na aba promoções e a fazer o cadastro completo contendo:
nome, e-mail, cidade e telefone. Caso o cadastro não esteja completo o mesmo será
desclassificado.
A dinâmica da promoção pode ser alterada a qualquer momento. Caso haja algum problema
nos meios utilizados para realizar a promoção, conforme necessidade e decisão da Colonial FM.
Premiação: Dia 24 de dezembro de 2018, segunda-feira haverá o resultado da promoção entre
todos os participantes. Três ouvintes serão contemplados, cada ouvinte com um vale específico,
sendo: 1º ouvinte com um vale compras no valor de R$1.000,00 (mil reais), para realizar a
compras na loja Matos Infantil situada em Conselheiro Lafaiete, Avenida Prefeito Telesforo
Candido de Resende,363, Centro. (A loja do Parquinho). 2º ouvinte com um vale compras no
valor de R$1.000,00 (mil reais), para realizar a compra na loja Nova Casa Oliveira em
Conselheiro Lafaiete, Travessa Antônio de Queiroz, nº18, loja 01, Centro. 3º ouvinte com um
vale compras no valor de R$1.000,00 (mil reais),para realizar as compras no Supermercado
Brasil em Conselheiro Lafaiete ,unidade ainda a definir.
Os ouvintes contemplados poderão utilizar este crédito em qualquer setor das lojas
participantes. Em hipótese alguma o Vale será trocado por dinheiro. Ele só pode ser trocado por
produtos existentes nas lojas participantes e correspondente ao vale que ganhou. 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 ( até 28 de dezembro de 2018), após o
resultado da promoção, este não terá mais direito a premiação. Ao receber o prêmio, os
participantes contemplados os aceitarão 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: os cadastros que não
estiverem completos.
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.

