
Regulamento Promoção Embaixada Bella Vista com Rádio Grenal

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), que residam ou

que possuam residência fixa na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

 Para participar da  Promoção, o ouvinte terá que postar em um de seus perfis sociais particulares

(Instagram ou Facebook) uma foto ou vídeo, de até 3 minutos, respondendo a pergunta “por que

eu mereço um ENCONTRO REAL com muita cerveja Bella Vista para dez amigos na minha casa

e ainda assistir com eles, de camarote, a final do Gauchão?”;

 A foto  ou  o  vídeo  publicado  deverá,  obrigatoriamente, ser  marcado  com  os  perfis  oficiais  da

Promoção, a saber:

◦ Facebook: @radiogrenaloficial e @cervejariabellavista

◦ Instagram: @rdgrenal e @cervejariabellavista

 O texto da foto ou do vídeo publicado deverá conter, obrigatoriamente, a hashtag #GrenalBellaVista;

 O perfil do participante deverá estar em modo público, permitindo, desta forma, a conferência dos

critérios de participação de cada publicação.

Premiação:

 A foto ou o vídeo mais criativo, escolhido pela produção da  Rádio Grenal, será premiado com  11

(onze)  INGRESSOS DE CAMAROTE A UM DOS JOGOS DA FASE FINAL DO CAMPEONATO

GAÚCHO  2019, UMA  FESTA,  composta  de  bebidas,  comida,  camisetas  personalizadas  e

apresentação artística, para ser usufruído nos momentos que antecedem a partida, TRANSLADO DE

IDA E VOLTA do local do jogo, além de UM KIT DE PRODUTOS BELLA VISTA.

Disposições da Premiação:

 O jogo da final será escolhido pela produção da Rádio Grenal de acordo com a tabela final, divulgada

pela Federação Gaúcha de Futebol, e deverá, obrigatoriamente, ocorrer na cidade de Porto Alegre,

Rio Grande do Sul, envolvendo, no mínimo, uma das duas principais equipes de futebol da cidade e

seus devidos estádios, a saber: Sport Club Internacional e o Beira-Rio ou Grêmio Foot-Ball Porto

Alegrense e a Arena do Grêmio.

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

transferência de data e jogo;

 A Festa contará com bebidas e alimentos selecionados e em quantidade suficiente para consumo do

premiado e seus 10 amigos dentro do tempo previsto e definido pela produção da Rádio Grenal, não

podendo, desta forma, ser alterado em suas características ou armazenado para consumo posterior

por escolha ou vontade do premiado e seus 10 amigos;

 O local da Festa será a residência do premiado e esta deverá ter, no mínimo, um espaço 5m X 5m,

com mesas e cadeiras para todos os envolvidos, em área externa que permita o preparo de 
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 churrasco e sonorização ou, se for o caso, outro local por ele indicado, desde que autorizado pela

produção  da  Rádio  Grenal e  Cervejaria  Bella  Vista, e  que  o  premiado  arque  com  todas  as

providências necessárias, a saber: autorizações de uso dos proprietários, agendamento prévio, custos

de  locação  e/ou  acesso,  avaliação  de  capacidade  ocupacional  e  apresentação  de  licenças  e

autorizações legais como alvarás e Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) válidos

caso se trate de entidade comercial, clube esportivo, recreativo, social ou semelhante;

 O translado se realizará em veículo adequado, próprio para o transporte do premiado e seus 10

amigos, e ocorrerá dentro do tempo e trajetos definidos pela produção da Rádio Grenal;

 A Rede Pampa, Rádio Grenal e Cervejaria Bella Vista ficam, desde já, isentas de responsabilidade

no caso de atrasos que impeçam o acompanhamento dos minutos iniciais do jogo, seja por atrasos do

premiado  e  seus  10  amigos  em  encerrarem  a  Festa,  seja  por  problemas  de  trânsito  como

congestionamentos, desvios ou bloqueios de pistas e qualquer outro problema, de qualquer origem ou

força, que possa vir a existir e impedir a chegada ao local da partida dentro do tempo previamente

definido pela produção da Rádio Grenal;

 O  Kit  de  Produtos  Bella  Vista será  definido,  em  marcas,  quantidade  e  disponibilidade,  pela

Cervejaria Bella Vista, não podendo ser alterado em suas características por escolha ou vontade do

premiado e seus 10 amigos;

 A Premiação não será substituída, total ou parcialmente, por nenhum valor financeiro.

Vigência:

 Período da Promoção: de 25 de março de 2019 a 11 de abril de 2019, podendo ser prorrogado até o

dia 18 de abril de 2019 caso se confirme jogo final em Porto Alegre no dia 21 de abril de 2019;

 Divulgação do ganhador: 11 de abril de 2019, podendo ser prorrogada até o dia 18 de abril de 2019

caso se confirme jogo final em Porto Alegre no dia 21 de abril de 2019;

 Data do jogo final: a ser definida de acordo com a tabela final divulgada pela Federação Gaúcha de

Futebol.

Custos e Valores:

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

aquisição de produtos;

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

equipamentos e energia elétrica ou qualquer outro que possa existir para acesso à internet é de total

responsabilidade dos participantes;

 A Rede Pampa,  Rádio Grenal e a Cervejaria Bella Vista não arcarão, em nenhum momento, com

custos de deslocamentos, seja para o premiado ou seus 10 amigos chegarem ao local da Festa, seja

de acesso ao local do jogo, caso o premiado ou seus 10 amigos optem por não utilizar o Translado,

bem como, custos de hospedagem, alimentação, segurança, vestimenta ou qualquer outro que, por

ventura, os participantes venham a ter com a Promoção Embaixada Bella Vista com Rádio Grenal;

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

remunerações, cachês ou reembolsos, declarando-se cientes de que nenhum valor será devido pela

Rede Pampa,  Rádio Grenal e Cervejaria Bella Vista, não gerando, portanto, nenhuma espécie de
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vinculação dos interessados com relação à sua participação na Promoção Embaixada Bella Vista

com Rádio Grenal. 

Responsabilidades:

 No dia e local do jogo, definidos de acordo com a tabela final divulgada pela Federação Gaúcha de

Futebol,  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  Cervejaria Bella Vista 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  Cervejaria Bella Vista não possuem nenhuma responsabilidade

com relação  a reembolsos ou indenizações aos ganhadores da  Promoção caso estes, ou alguns

destes, tenham dificuldades de acesso, atrasos ou não comparecimento ao local da  Festa e jogo,

independentemente  dos  motivos  ou  razões,  incluindo,  situação  de  impedimento  de  ingresso  às

dependências da partida por não respeito as normas de uso do local dos organizadores da partida;

 A Rede Pampa,  Rádio Grenal e  Cervejaria Bella Vista 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 Embaixada Bella Vista com

Rádio Grenal e/ou à participação de qualquer participante, seja nas etapas de inscrição, avaliação

dos vídeos, 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  dos

participantes;

 Os participantes e ganhadores assumem toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais danos,

morais e/ou materiais, que a sua participação na Promoção possam causar a terceiros, bem como

isentam a Rede Pampa,  Rádio Grenal,  Cervejaria Bella Vista e suas equipes de toda e qualquer

responsabilidade  sobre  eventuais  danos  morais  ou  materiais  que  possam  experimentar  em

decorrência de sua participação;

 A  Federação  Gaúcha  de  Futebol,  o Sport  Club  Internacional,  o  Grêmio  Foot-Ball  Porto

Alegrense, o  Campeonato Gaúcho 2019 e suas nomenclaturas variantes não possuem qualquer

responsabilidade  com  a  Promoção  Embaixada  Bella  Vista  com  Rádio  Grenal,  premiados  e

participantes,  estando  citados  no  Regulamento apenas  para  orientação  das  disposições  por  ele

regidas.

Autorização de Imagem:

 Os  participantes  da  Promoção  Embaixada  Bella  Vista  com  Rádio  Grenal  autorizam  a  Rede

Pampa,  incluindo todos os  seus veículos,  e  a  Cervejaria  Bella  Vista a  utilizarem e veicularem,

gratuitamente,  por  prazo indeterminado,  a sua imagem, o som de sua voz,  os dados biográficos
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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  Cervejaria  Bella  Vista se  reservam  o  direito  de  encerrar  a

Promoção Embaixada Bella Vista com Rádio Grenal, sem declarar a escolha do premiado, a partir

do momento em que se constate a ausência dos dois principais clubes de futebol da cidade de Porto

Alegre  e  seus  estádios,  Sport  Club  Internacional  e  o  Beira-Rio ou  Grêmio  Foot-Ball  Porto

Alegrense e a Arena do Grêmio, na tabela final divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol no

Campeonato Gaúcho 2019;

 A  Rede  Pampa,  Rádio  Grenal e  Cervejaria  Bella  Vista 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  Cervejaria  Bella  Vista 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 Cervejaria Bella Vista de realizar a Promoção Embaixada Bella

Vista com Rádio Grenal 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 do vídeo dentro dos requisitos de participação na Promoção Embaixada

Bella Vista com Rádio Grenal 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 Embaixada  Bella  Vista  com Rádio  Grenal,  sendo a  decisão destes  soberana  e

irrecorrível.

Comissão Organizadora
Rede Pampa de Comunicação

Rádio Grenal
Cervejaria Bella Vista
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