
Regulamento Promoção Rádio Grenal Seminovos Servopa

Participação:

• A  Promoção está  aberta  para  todos  os  usuários  de  internet,  maiores  de  18  anos,  que  possuam  perfis

particulares no Facebook (www.facebook.com) e Instagram (www.instagram.com);

• Para participar, o ouvinte terá que postar em um de seus perfis sociais particulares (Instagram ou Facebook)

uma foto sua ao lado de mais dois amigos que pretende levar ao jogo caso ganhe a Promoção;

• A foto publicada deverá, obrigatoriamente, ser marcada com os perfis oficiais da Promoção:

◦ Facebook: @radiogrenaloficial e @seminovosservopa

◦ Instagram: @rdgrenal e @seminovosservopa

• O texto da foto publicada deverá conter, obrigatoriamente, a hashtag #GrenalSeminovosServopa;

• Os perfis dos participantes deverão estar em modo público, permitindo, desta forma, a conferência dos critérios

de participação de cada publicação.

Premiação:

• A foto  mais  criativa  será  premiada  com  3  (três)  ingressos de  camarote  para  assistir  o  1º  Gre-Nal  do

Campeonato Gaúcho 2019,  a ser realizado no dia 17 de março de 2019, na Arena do Grêmio, em Porto

Alegre, Rio Grande do Sul;

• A premiação não será substituída, total ou parcialmente, por nenhum valor financeiro;

• Os  ingressos  serão  de  uso  pessoal,  intransferível  e  uso  único,  não  sendo  permitida  a  venda,  troca  ou

transferência de data e jogo;

Vigência:

• Período da Promoção: de 27 de fevereiro de 2019 a 13 de março de 2019;

• Divulgação do ganhador: 14 de março de 2019;

• Entrega dos ingressos na Rede Pampa: 15 de março de 2019;

• Jogo entre Grêmio e Internacional: 17 de março de 2019.

Custos e Valores:

• A participação na Promoção é gratuita e não implica em gastos com valores de inscrição;

• Os custos de acesso e conexão com sinal de telefone, dados móveis, banda larga e estrutura de equipamentos

ou qualquer outro que possa existir para acesso à internet é de total responsabilidade dos participantes;

• A  Rede  Pampa,  Rádio  Grenal e  Seminovos  Servopa,  em  nenhum  momento,  arcará  com  custos  de

deslocamentos, seja para retirar os ingressos, seja de acesso ao local do jogo, bem como, custos hospedagem,

alimentação, segurança, vestimenta ou qualquer outro que, por ventura, os participantes venham a ter com a

Promoção Rádio Grenal Seminovos Servopa;

• Os participantes e ganhadores, em nenhum momento, farão jus ao recebimento de quaisquer remunerações ou

cachês,  declarando-se  cientes  de  que  nenhum  valor  será  devido  pela  Rede  Pampa,  Rádio  Grenal e

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/


Seminovos Servopa, não gerando, portanto, nenhuma espécie de vinculação dos interessados com relação à

sua participação na Promoção Rádio Grenal Seminovos Servopa. 

Responsabilidades:

• No dia e local do jogo, os ganhadores se obrigam a respeitar as regras de uso e acesso ao local do evento,

incluindo, caso necessário, o não uso de camisas, camisetas ou quaisquer outros adereços que identifiquem o

time mandante ou visitante da partida.

• A Rede Pampa, Rádio Grenal e Seminovos Servopa não possuem nenhuma responsabilidade com relação as

normas de uso e acesso ao local do evento, ficando, desta forma, isentos de qualquer obrigação ou reembolso

caso os ganhadores sejam, por qualquer motivo ou razão, impedidos de ingressarem nas dependências dos

organizadores da partida;

• A Rede Pampa, Rádio Grenal e Seminovos Servopa não possuem nenhuma responsabilidade com relação a

reembolsos ou indenizações aos ganhadores da Promoção caso estes tenham dificuldades de acesso, atrasos ou

não  comparecimento  ao  local  do  jogo,  independentemente  dos  motivos  ou  razões,  incluindo,  situação  de

impedimento de ingresso às dependências da partida por não respeito as normas de uso das dependências dos

organizadores da partida;

• A Rede Pampa, Rádio Grenal e Seminovos Servopa não possuem nenhuma responsabilidade com relação às

opiniões,  críticas,  comentários  e  outras  formas  de  manifestação  de  terceiros,  em  qualquer  meio  de

comunicação e/ou redes sociais, quanto a Promoção Rádio Grenal Seminovos Servopa e/ou à participação

de qualquer participante, seja nas etapas de inscrição, avaliação das fotos, premiação ou quando da efetiva

participação dos ganhadores nas dependências do local do jogo, caso sejam escolhidos;

• O teor dos comentários e manifestações expressados pelos participantes e ganhadores durante a  Promoção,

incluindo o dia e local do jogo, será de integral e exclusiva responsabilidade do participante;

• Os participantes e ganhadores assumem toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais danos, morais e/ou

materiais, que a sua participação na Promoção possa causar a terceiros, bem como isentam a Rede Pampa,

Rádio Grenal, Seminovos Servopa e suas equipes de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais danos

morais ou materiais que possam experimentar em decorrência de sua participação.

Autorização de Imagem:

• Os participantes da Promoção Rádio Grenal Seminovos Servopa autorizam a Rede Pampa, incluindo todos

os seus veículos, e a Seminovos Servopa a utilizarem e veicularem, gratuitamente, por prazo indeterminado, a

sua imagem, o som de sua voz, os dados biográficos fornecidos, as declarações e as características físicas

captadas durante todas as etapas da  Promoção, em qualquer território, por meio de todas as emissoras que

compõem a Rede Pampa de Comunicação, independentemente dos processos e dos meios utilizados para a

captação, fixação e veiculação das imagens e dos sons, exemplificativamente Televisão de qualquer espécie

(TV aberta, circuito fechado, TV por assinatura, pay-per-view, video-on-demand, etc.), rádio, mídias out of

home, redes sociais, internet, telefonia celular, dispositivos conectados, mídia impressa, podendo, inclusive,

extrair trechos da participação dos participantes para a inserção em chamadas promocionais da Promoção, em

quaisquer mídias existentes ou que venham a ser criadas 



Disposições Gerais:

• A Rede Pampa, Rádio Grenal e Seminovos Servopa se reservam o direito de, a qualquer momento, excluir

da Promoção os participantes que não observarem as disposições do presente Regulamento e/ou contrariarem

as normas e regras do local do jogo, ou cuja conduta seja considerada inadequada ou contrária à legislação

vigente;

• A Rede Pampa,  Rádio Grenal e  Seminovos Servopa se reservam o direito de suspender a  Promoção por

razões judiciais, técnicas, operacionais, comerciais, caso fortuito ou força maior, ou alterar as condições do

presente Regulamento no que for necessário, sem que qualquer indenização seja devida aos participantes;

• A inscrição para participação na Promoção, em momento algum, deve ser entendida como obrigação da Rede

Pampa, Rádio Grenal e Seminovos Servopa de realizar a Promoção e nem implica em qualquer dever para

com os participantes, nem tampouco caracteriza uma forma de contratação. Assim, não há direito a qualquer

reclamação dos interessados neste sentido;

• A inscrição  e  a  publicação  de  foto  dentro  dos  requisitos  de  participação  na  Promoção  Rádio  Grenal

Seminovos  Servopa pelos  interessados  serão  considerados,  para  todos  os  fins  de  direito,  como  leitura,

compreensão e aceitação, integral e plena, de todos os termos e condições do presente neste Regulamento.

• Os  casos  omissos  ou  não  esclarecidos  por  este  Regulamento serão  resolvidos  pelos  organizadores  da

Promoção, sendo a decisão destes soberana e irrecorrível.


