
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PARA O FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NO 

VALE VERDE ALAMBIQUE E PARQUE ECOLÓGICO NO TWITTER 

 

1 – A participação nesta promoção é válida do dia 09 de novembro de 2011 ao dia 11 de 

novembro de 2011; 

2 - Poderá participar deste concurso qualquer pessoa física,  seguidora (follower) do Twitter do 

Vale Verde Parque Ecológico (@ValeVerdeParque), que esteja na condição de estar presente 

em Belo Horizonte na data da premiação; 

3 - A promoção será publicada, por meio de post, no Twitter do Vale Verde Parque Ecológico 

(@ValeVerdeParque); 

4 - Para participar, o usuário deve seguir o Vale Verde Parque Ecológico no Twitter e RT 

(retweetar) o tweet referente à promoção. 

#Promoção: Quero passar o feriado de 15 de novembro no @ValeVerdeParque: 

http://kingo.to/SVL Siga o @ValeVerdeParque e dê RT! 

4.1. É importante que contenha o link da promoção. Caso contrário, não será 

detectada a participação no sorteio.  

5 - O sorteio será realizado através da ferramenta Sorteie.me em integração com o Twitter e o 

encurtador de URL Kingo.to; 

6 – Todo post participante precisa conter a URL do kingo.to da promoção (ele funcionará como 

cupom para o sorteio); 

7 - É necessário seguir o @ValeVerdeParque, pois o contato com os vencedores será feito por 

Direct Message (DM); 

8 - Não será detectado o retweet de quem tem o Twitter trancado. Portanto, é importante que 

o Twitter seja aberto para participar da promoção; 

9 - A promoção possui validade. Ela se encerrará na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2011; 

10 - Serão sorteados cinco (05) ganhadores e cada um ganhará um (01) par de cortesias para o 

feriado da Proclamação da República no Vale Verde Alambique e Parque Ecológico + dois (02) 

atrativos de lazer ou aventura; 

11 – Cada cortesia dá direito a uma entrada para uma pessoa no Vale Verde Alambique e 

Parque Ecológico; 

12 - Caso os participantes deletem a mensagem com a qual forem contemplados, eles serão 

automaticamente desclassificados; 

13 – O prêmio, para cada vencedor, será um (01) par de cortesias para o feriado da 

Proclamação da República no Vale Verde Alambique e Parque Ecológico + dois (02) atrativos 

de lazer ou aventura; 
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14 - O sorteio será realizado e o resultado divulgado no dia 11 de novembro de 2011, às 14h, 

no Twitter do Vale Verde Parque Ecológico; 

15 - Os ganhadores deverão entrar em contato com o Vale Verde Parque Ecológico via Twitter, 

fornecendo os dados (e-mail, telefone, nome completo e identidade) para a retirada do 

prêmio; 

16 - O prêmio estará disponível para ser retirado na sexta-feira (dia 11 de novembro de 

2011), das 13h às 19h ou na segunda (14 de novembro de 2011) das 8h às 11h e só poderá 

ser retirado, pelo ganhador do concurso, no escritório do Vale Verde Alambique e Parque 

Ecológico localizado na Rua Pe. Odorico, 162 – São Pedro, Belo Horizonte, mediante 

apresentação de identidade. 

17 - Caso o ganhador não possa comparecer pessoalmente para pegar o prêmio, ele deverá 

avisar através do telefone (31) 3079-9111 informando quem irá fazê-lo. O retirante deverá 

apresentar o documento de identidade do vencedor. 

18 - Qualquer pessoa que more no Brasil e atenda aos requisitos mencionados nos itens 

anteriores poderá participar da promoção. No entanto, o prêmio somente poderá ser retirado 

em Belo Horizonte, no escritório do Vale Verde Alambique e Parque Ecológico e contemplado 

em Betim, no Vale Verde Alambique e Parque Ecológico. 

19 - Os participantes declaram concordar com todas as condições deste regulamento. 

20 - A promotora não se responsabiliza por nenhum problema de acesso à Internet, serviços 

prestados pelo Twitter ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a 

participação do usuário. 


