Regulamento Promoção FÉRIAS COM CINEMA
A promoção denominada FÉRIAS COM CINEMA É realizada entre Rádio Colonial FM e Cine
Ritz Lafaiete (Cinematografia Lafaiete Ltda) Praça Pimentel Duarte, 88, Centro, Conselheiro
Lafaiete.
Período de veiculação da promoção: de 07.01.2019 a 02.02.2019
Os participantes no período descrito acima deverão acessar a Fanpage da Colonial FM
Radiocolonialfm localizar o banner da promoção: FÉRIAS COM CINEMA curtir e
compartilhar, o mesmo. Desta forma já estará participando.
Poderão participar da Promoção todos os ouvintes. Se for menor de 18 anos deverão estar
acompanhados dos responsáveis e verificar a faixa etária do filme em cartaz.
Serão escolhidos 04 ouvintes que participarem da promoção. Os ouvintes ganharão: ingressos
para ele mais três acompanhantes, ou seja, cada ouvinte receberá 04 ingressos para o cinema
+ 04 refris 375 ml + 04 pipocas média.
Os contemplados assistirão ao filme que estiver em cartaz na semana seguinte ao sorteio. Caso
tenha mais de um filme em cartaz poderá escolher qual deseja assistir.
Sorteios:
12.01.2019
19.01.2019
26.01.2019
02.02.2019

– assistirá entre os dias 14 a 19 de janeiro de 2019
– assistirá entre os dias 21 a 26 de janeiro de 2019
- assistirá entre os dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019
- assistirá entre os dias 04 a 09 de fevereiro de 2019

Os ouvintes escolhidos deverão entrar em contato com departamento comercial da Colonial FM
em Conselheiro Lafaiete, Avenida Prefeito Telesforo Candido de Resende, 380, sobreloja 02 e
04, Centro, de 08:30 as 11:30 ou de 14:00 as 18:00, mediante apresentação do documento
original de identidade. Terão até 02 dias úteis para entrar em contato.
O prêmio é intransferível não sendo permitida sua troca por dinheiro ou qualquer outro produto
ou serviço.
Disposições Finais
A participação nesta Promoção implica na aceitação total de todos os itens deste regulamento,
que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto necessário, garantida a
sua divulgação de forma eficaz, a critério, também dos organizadores.
Todos os participantes desta Promoção cedem o uso de seus nomes, imagens e vozes, para
qualquer tipo de mídia, peças promocionais e campanhas on-line sem qualquer ônus adicional
para a Colonial FM.
Qualquer adiamento ou cancelamento das sessões será de inteira responsabilidade do Cine Ritz
Lafaiete. Não cabendo à responsabilidade a Rádio Colonial FM.
Fica eleito o foro da cidade de Congonhas(MG) para dirimir questões oriundas deste
instrumento.

