REGULAMENTO
Sorteio de Book Digital - PhotoPrint
Este sorteio é uma parceria do Blog Me Sinto Grávida com PhotoPrint Estúdio
Fotográfico, estando o blog responsável por promover e realizar o sorteio e a empresa
pela prestação do serviço.
PRÊMIO  A premiação consiste em um Book Digital com 20 fotos tratadas produzido por
PhotoPrint Estúdio Fotográfico.
§ 1º  O ensaio será realizado na sede da empresa em São Paulo, não tendo nem
o blog, nem a empresa prestadora do serviço responsabilidade pelo custo de
deslocamento do participante vencedor.
§ 2º  O tipo de ensaio deverá ser definido pelo participante vencedor junto à
empresa PhotoPrint, podendo escolher entre gestante, newborn, bebês e casal.
§ 3º  O vencedor será contatado pelo seu perfi no Facebook, caso não haja
retorno em 48h, um novo sorteio será realizado.
§ 3º  Caso o participante vencedor abra mão da premiação deve entrar em
contato com o blog Me Sinto Grávida por meio do formulário de contato disponível em
www.mesintogravida.com.br comunicando sua desistência.
PARTICIPAÇÃO  Para participar do sorteio, é necessário curtir a fan page do PhotoPrint
no Facebook e a fan page do blog Me Sinto Grávida no Facebook e compartilhar a
imagem de divulgação da promoção de forma pública no seu perfil. Todos os links
seguem disponíveis abaixo:
∙
∙
∙
∙

Fan page Photo Print
Fan page Me Sinto Grávida
Imagem de divulgação*
Clicar em quero participar no aplicativo Sorteie.me disponível na fan page do Me
Sinto Grávida

* a imagem deve ser compartilhada de forma pública no perfil, para que possa ser
visualizada pelos organizadores do sorteio.
§ único  O não cumprimento de qualquer uma das etapas acima destacadas implica na
desclassificação do participante.

CONTATO – O contato será feito pelo perfil do participante no Facebook, mediante
mensagem inbox. Confira sua inbox “outros” para garantir, se você for o vencedor, as
informações de contato.
SORTEIO  O sorteio será realizado na sextafeira, 21 de fevereiro de 2014, de forma
automática pelo aplicativo SORTEI.ME no Facebook.
USO DO PRÊMIO – Os dados do participante vencedor será encaminhado, após contato
prévio, para o PhotoPrint Estúdio Fotográfico que aguardará o agendamento por parte do
vencedor para o ensaio dentro da disponibilidade da empresa:
∙

O ensaio será realizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, conforme pré agendamento.

