REGULAMENTO DO SORTEIO:

1.

Objeto

O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para o sorteio de um pacote de viagens
para a Florianópolis - SC, para os participantes da capacitação do destino oferecida na Plataforma Bureau
Mundo. O pacote para duas, com viagem em 2022, inclui: 03 diárias em hotel na região da Grande Florianópolis
(quarto duplo), translado in/out do aeroporto de Florianópolis ou rodoviária, para o hotel ofertado, alimentação
nos estabelecimentos parceiros (02 refeições por dia: café da manhã/ almoço ou janta) e 02 passeios turísticos.
2.

Participação
a) Poderão participar do sorteio, todas apenas pessoas que finalizarem o curso do Destino
Florianópolis, oferecido na plataforma Bureau Mundo, realizarem o teste e emitirem o seu certificado;
b) Não poderão inscrever-se, concorrer, nem participar do sorteio os colaboradores das empresas
direta ou indiretamente envolvidas na organização deste sorteio.

3. Apuração do Sorteio e divulgação do sorteado
a) A apuração do sorteio e divulgação do nome do sorteado ocorrerá dia 30 de março de 2022, ao
vivo, pelo instagram do @floripaconvention, na cidade de Florianópolis-SC.
b) O sorteado será contatado através dos dados cadastrais informados no momento da inscrição e
terá o seu nome divulgado no site www.destinofloripa.com.br e no perfil do Instagram
@floripaconvention
4. Utilização e entrega do prêmio
A data de viagem será acordada posteriormente com o sorteado;
A entrega do prêmio do pacote de viagem será tipo voucher por e-mail;
O período de utilização do prêmio é de 03/04/2022 à 09/12/2022;
A reserva do hotel será feita mediante disponibilidade do empreendimento, não sendo possível a
utilização do voucher em feriados prolongados;
e) O prêmio é pessoal e intransferível;
a)
b)
c)
d)

f)

5.

Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro. Assim, nos termos do
regulamento do sorteio, já de seu conhecimento, que ora é reiterado, assumimos, de forma
irrevogável e irretratável o compromisso de entrega do prêmio acima descrito.
Disposições Gerais

a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão julgadas e
decididas de forma soberana e irrecorrível pelo Floripa Convetion;
b) A entidade não poderá ser responsabilizada por inscrições atrasadas, enviadas erroneamente,
incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o contato e/ou a entrega
do prêmio;
c) O Floripa Convention não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão,
problemas de acesso à internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir
a participação do usuário.
d) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as regras dispostas
no presente regulamento.

