1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Aberto a todas as pessoas físicas que acessarem a rede social e cumprirem o
disposto neste regulamento.
1.2. Trata-se de promoção realizada exclusivamente via rede social, no caso desta, o
Facebook.
1.3. O início da vigência deste regulamento será a partir de 16 de setembro de 2015,
quando começará a veiculação da imagem promocional na página oficial da
Faculdade Cathedral no Facebook e se encerrará no dia 18 de setembro de 2015,
sendo exatamente 48 horas de promoção.
1.4. O uso de dispositivos, ou meios automáticos para aumentar as curtidas em uma
foto, serão desclassificados.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da promoção todas as pessoas, inclusive menores de 16 anos,
desde que respeitem o item 2.2 previsto neste regulamento;
2.2. Menores de 16 anos deverão apresentar um responsável legal, caso ganhem a
promoção.
2.3. É vetada a participação de colaboradores de quaisquer departamentos da
Faculdade Cathedral.
2.4. Todos que visitaram o estande da Faculdade Cathedral na 32ª Expoleste e foram
fotografados por nossos colaboradores estão participando da promoção.
2.5. As fotos enviadas estarão liberadas para a votação conforme cronograma previsto
no item 3 deste regulamento;
2.6. O participante deverá obter a maior quantidade de curtidas possível na foto da
página da Faculdade Cathedral no Facebook, seja convidando os amigos a curtir sua
foto ou compartilhando a promoção no Facebook.
2.7. A apuração dos votos será realizada no dia do sorteio, curtidas após 18 horas
dessa data serão desconsideradas, garantindo a idoneidade da Promoção.
2.8. O resultado será divulgado através da página da Faculdade Cathedral no
Facebook.
2.9. A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os
itens deste regulamento.

2.10. Pelo simples ato de participar, os aderentes concordam com todas as condições
aqui estipuladas.
3. DOS PRAZOS
3.1. A Promoção acontecerá entre os dias 16 e 18 de setembro de 2015.
3.2. A promoção é dividida em dois períodos: um para registro de fotos e outro para
votação.
3.3. O início do período para as fotos inicia-se as 18 horas de 16 de setembro de 2015
e se estende até as 18 horas de 18 de setembro de 2015;
3.4. Caso o interessado não realize todas as atividades obrigatórias, será
automaticamente desclassificado;
3.5. O vencedor será avisado e deverá se apresentar na Faculdade Cathedral, no
prazo informado.
3.6. Caso o ganhador não seja encontrado ou se manifeste em até 24 horas, o mesmo
será desclassificado e será declarada ganhadora a foto com maior número de votos
subsequentes.
3.7. Em hipótese nenhuma, o prêmio poderá ser trocado por dinheiro.
4. DA PREMIAÇÃO
4.1 O participante será premiado com um: Notebook HP.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais
casos omissos, serão analisados e resolvidos pela equipe criadora da promoção.
5.2. Os participantes estão cientes e autorizam desde já a utilização de seus nomes e
imagens que venham a ser feitas e/ou obtidas para fins de divulgação da promoção.
5.3. Eventuais dúvidas relacionadas com esta Promoção e seu regulamento podem
ser esclarecidas através da página da Faculdade Cathedral ou por telefone.
5.4. A Faculdade Cathedral reserva-se no direito de alterar qualquer item desta
promoção, bem como interrompê-la, se for necessário, sem aviso prévio.
5.5. Esta promoção não é patrocinada, endossada ou administrada pelo Facebook ou
associados.

