
 

 

• REGULAMENTO: A promoção denominada “SHOW DE PREMIOS 102FM”, será         

realizada pela RÁDIO 102FM GOSPEL, terá início no dia 03/10/2015, a partir das             

08H00, horário de Brasília, encerrando-se dia 25 de dezembro/2015 as 19h, e            

premiará os participantes na forma deste regulamento. Poderão participar da          

promoção todo consumidor que, durante o período da promoção, fizer compras em            

uma das empresas participantes, preencher corretamente o cupom da promoção e           

depositar em uma das urnas disponíveis. Serão realizados sorteios semanais de: 5            

vale compras, em empresas pré determinadas pela organização da promoção, no           

valor de R$ 100,00 cada . Os sorteios serão nos dias: 10/10/15, 17/10/15, 24/10/15,              

31/10/15, 07/11/15, 14/11/15, 21/11/15, 28/11/15, 05/12/15, 12/12/15, 19/12/15.        

Será realizado o último sorteio no dia 26/12/15 dos seguintes prêmios: 1 premio: 1              

curso profissionalizante de cabeleireiro com duração de 4 meses no centro de ensino             

Galileo no valor de R$ 200,00. 2 premio:1 curso técnico de informática com duração              

de 14 meses no centro de ensino Galileo no valor de R$ 1890,00. 3 premio: 1 Pos                 

graduação na área de educação com duração de 12 meses no centro de ensino              

Galileo no valor de R$ 3000,00. 4 premio: 1 vestido produzido pela Ju Franco Ateliê               

no valor Maximo de R$ 1500,00. 5 premio: 1 ano de mensalidades pagas na              

academia Radical Fitness. 6 premio: O valor de R$ 1800,00 na Auto escola CFC              

Renovação para despesas 1 carteira de habilitação categoria AB . 7 premio: matricula             

e 12 mensalidades pagas para 1 curso de idiomas na WIZARD no valor total de R$                

3800,00. Todos os sorteios serão transmitidos ao vivo pela Radio102Fm, aos sábados            

entre 08:00 e 09:00h, durante a apresentação do programa Show de Prêmios. Para o              

recebimento da premiação a pessoa contemplada devera comparecer a Radio          

102Fm na rua monte castelo 205, 2 andar, munido de documentos pessoais com             

foto. O prêmio deverá ser retirado dentro do prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar                

da data da divulgação do resultado, não se responsabilizando, a Radio102 FM, pela             

entrega do prêmio após a aludida data. Caso o ganhador seja menor de idade,              

deverá ser representado por seu responsável legal. Os ganhadores deverão arcar           

com o deslocamento para a retirada do prêmio, não sendo, em hipótese alguma, de              

responsabilidade da organizadora tal despesa. A Rádio 102FM se reserva o direito de             

alterar a forma e natureza deste regulamento conforme julgar apropriado, para           

melhor atendimento e garantia aos participantes.  

• Obs.: Todos os campos do cupom deverão ser obrigatoriamente preenchidos. Caso           

não esteja preenchido corretamente o cupom será eliminado e não participara dos            

sorteios.  

 


