Regulamento, Termos e Condições
PROMOÇÃO AUXÍLIO EMERGENCIAL
Informações Básicas da Promoção:
 A Rádio ACAIABA EMISSORAS INTEGRADAS – LTDA com sede na cidade de Campo Grande, à Rua
Piratininga 1100, CEP: 79020-240, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
16.036.352/0001-37 empresa que atua com o nome fantasia BLINK 102, por seu representante
legal está realizando a promoção AUXÍLIO EMERGENCIAL. Esse concurso cultural tem
participação voluntária e gratuita, de livre acesso às pessoas interessadas e não está vinculado a
nenhum tipo de aquisição de produtos ou serviços.


Essa promoção distribuirá R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro para um participante
sorteado nas condições estipuladas abaixo.



A promoção inicia-se no dia 01/02/2021 e tem previsão de durar enquanto a pandemia se
mantiver em estado crítico, desde que não ultrapasse o prazo final de 29/10/2021. A data final
pode ser prorrogada ou antecipada a critério da diretoria da BLINK.

Mecânica Promocional:
 A BLINK convida a sua audiência a mandar uma mensagem de texto para o aplicativo WhatsApp
da emissora de número (67) 9 9127-1027, com o nome completo, bairro e #AuxílioEmergencial.


O locutor responsável pelo horário registrará a participação do ouvinte no banco de dados.



O cadastro é único, e cada um poderá ganhar uma única vez, dispensando o envio de múltiplas
mensagens e garantindo a mesma chance a todos.

Anulações e Invalidações:
 As participações devem seguir os critérios descritos acima.


Participações com informações confusas e/ou faltantes não serão registradas, por exemplo, em
caso de abreviação de nome, ou utilização de apelidos. O nome deve ser escrito como está em
seu documento.



Mensagens enviadas em horários onde não há locutor presente no estúdio não serão registradas.



A BLINK não se responsabiliza por problemas no envio da participação ocasionados por falhas na
internet.



Tentativas de fraudes também poderão anular a participação.

Premiações e premiados:
 Se você for sorteado, a rádio BLINK pode te ligar a qualquer momento e, para validar a premiação,
você deve atender gritando “Auxílio Emergencial, esse só a Blink paga...” de forma bem animada
e empolgada. Caso a pessoa não siga essa orientação, a premiação pode ser desconsiderada.


A previsão é de premiar um ouvinte por mês durante o período promocional, mas a direção da
rádio pode decidir premiar mais ouvintes caso desejar.



O vencedor será contatado pela emissora para combinar data, hora e endereço para a entrega
da premiação.



Caso haja imprevistos em cumprir o prazo programado, a emissora tem até 7 (sete) dias corridos
a para cumprir a entrega, ou contatar o ouvinte novamente para novas orientações.

Disposições Finais:
 Os participantes concedem o direito de voz e/ou imagem para uso em qualquer plataforma da
emissora BLINK, para publicações e/ou campanhas, e devem assinar os termos no recebimento
da premiação.


Todas as decisões tomadas pela BLINK são finais.



A BLINK reserva-se o direito de alterar e/ou modificar as regras e condições a qualquer momento
sem notificação prévia.



Fica eleito o Foro Central de Campo Grande – MS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
deste regulamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Entrando na competição, você concorda com o Regulamento, Termos e Condições apresentados acima.
Campo Grande, 29 de janeiro de 2021.

