Curitiba, 16 de outubro de 2018.

REGULAMENTO DA CAMPANHA #VEMPRABAGOZZI
Campanha interna, direcionada aos alunos, colaboradores ou visitantes que participam da Mostra Acadêmica da
Faculdade Padre João Bagozzi de 2018, para a interação através de posts de fotos ou selfies com a hashtag
#VEMPRABAGOZZI na Rede Social Instagram.
CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO:
- O participante deverá fazer uma foto ou selfie em frente ao painel da Campanha “Vem”, que estará no piso térreo da
Faculdade Bagozzi.
- Deverá postar em seu próprio perfil da rede social Instagram, em MODO/PERFIL PÚBLICO, mencionando a Faculdade
Bagozzi (@faculdadebagozzi) e a hashtag #vemprabagozzi.
- A publicação deve ser feita na linha do tempo e não no modo Stories.
- O post deve acontecer entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018.
- Além da publicação, é necessário que o participante também seja seguidor da página oficial da Faculdade Bagozzi no
Instagram.
SORTEIO E PREMIAÇÃO
- Todas as publicações que atenderem aos critérios indicados participarão de um sorteio de 1 VOUCHER PARA PASSEIO
DE LITORINA (CURITIBA – MORRETES - CURITIBA), sendo passagem para 2 pessoas, em classe turística e com validade
para uso até 30 de novembro de 2018. Essa ação tem apoio da empresa Serra Verde Express.
- Publicações que não cumprirem todos os critérios de validação, serão desclassificadas do sorteio.
- O sorteio acontecerá no dia 22/10/2018, nas dependências da Faculdade Bagozzi e de maneira pública, considerando a
presença de ao menos 2 colaboradores e 2 alunos.
- O sorteado(a) terá o prazo de 10 dias corridos para retirar o prêmio, a partir da data da divulgação oficial, mediante
apresentação de documento original e com foto (RG).
- O prémio é individual, intransferível, e será destinado apenas ao aluno, colaborador ou visitante proprietário do perfil
do Instagram que gerou o post. No caso de fotos coletivas, o prêmio não será extensivo para todas as pessoas integrantes
da foto.
- O prêmio deverá ser retirado na Faculdade Padre João Bagozzi – Unidade Portão, mediante protocolo de recebimento.
Não haverá conversão da premiação através de pagamento em dinheiro, descontos ou qualquer outra modalidade.
- A divulgação da foto sorteada acontecerá até o dia 23/10/2018, através do site www.faculdadebagozzi.edu.br e da rede
oficial da Faculdade Bagozzi no Instagram.
- Ao divulgar sua foto ou selfie na Rede Social Instagram, voluntariamente, o participante sorteado autoriza a divulgação
do seu nome e imagem no site de redes sociais da Faculdade Padre João Bagozzi.
Boa sorte!
Faculdade Padre João Bagozzi

