
               PROMOÇÃO – DIA DOS NAMORADOS COM A ESTAÇÃO CULTURA FM E JC PALCE HOTEL.  

REGULAMENTO. 

  

A participação na promoção implica no entendimento e na aceitação total das condições, regras e normas 

descritas neste regulamento. 

1- PARTICIPAÇÃO 

1.1- Poderão participar da promoção, que tem caráter exclusivamente cultural, todos os ouvintes da 

emissora, sendo vedada a participação de funcionários da rádio Estação Cultura FM, 96,3 e da 

FADEMA, bem como, de seus parentes até primeiro grau. (somente pai, mãe e filhos). 

1.2- Só poderão participar desta promoção, maiores de 18 anos. 

1.3- As inscrições podem ser feitas através do whatsapp da FM 35 99921 9705,com a frase DIA DOS 

NAMORADOS  com a estação cultura  , durante a programação da estação cultura fm ! entre o 

período de 16/05  até às 17h do dia 10/06/2019. 

1.4-  A vigência da promoção é de 13 de MAIO  a 10 de JUNHO   do ano de 2019. 

2- SORTEIO 

2.1- O sorteio será realizado no dia 11 de JUNHO  ao vivo ás 17h30 durante o Estação Sertaneja   . 

2.2 O ganhador da promoção irá receber seu prêmio dia 12 de Junho de 2019. 

2.3- Será sorteado o seguinte prêmio: 

1 NOITE EM UMA SUÍTE MASTER COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM NO JC PALACE HOTEL ! 

2.4 - O sorteio se dará de forma aleatória, com a presença de funcionários da emissora. 

3– DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1- Os ganhadores da promoção concordam em ceder seu direito de imagem, sem quaisquer ônus, para a  

Rádio Estação Cultura para divulgação dos resultados. 

3.2 – A emissora, bem como a Fundação, não se responsabilizam por danos posteriores a entrega do brinde 

promocional. Desta forma, o sorteado dará plena e irrevogável quitação após a entrega do brinde, assumindo 

eventuais ônus posteriores constatados no equipamento, salvo comprovação de vício oculto. 

3.3- Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão 

decididos, exclusivamente, pela RÁDIO ESTAÇÃO CULTURA FM, através de uma comissão formada pelos 

responsáveis pela promoção. 

 

 

 

Luciano Olinto Alves 

Diretor Presidente 


