
 
 

 
 

REGULAMENTO DO SORTEIO 
“MODA INSIGHTS” 

 

O Núcleo de Cursos e Eventos de Extensão comunica as Normas e Condições 

estabelecidas do Sorteio Moda Insights. 

 

I. DA JUSTIFICATIVA DO SORTEIO: 
 
1.1 Promover o conhecimento e acompanhamento do evento Moda Insights 

nos espaços online onde a Universidade Feevale se encontra inserida, neste 

caso, a rede social Facebook, bem como ampliar a visibilidade da marca 

Feevale; 

1.2 Contemplar 05 (cinco) participantes da promoção com 01 (um) par de 

sapatos da marca Gasperin cada. 

 

II. OBJETIVO DO SORTEIO: 
 
2.1 Disseminar a marca nas redes sociais e divulgar o evento Moda Insights 

que ocorrerá entre os dias 21 a 23 de maio de 2013, das 19h30min às 

22h15min, no Salão de Atos e Rua Coberta, Campus II da Instituição. 

 

III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO SORTEIO: 
 
3.1 Ser pessoa física; 

3.2 Se inscrever no evento Moda Insights até o dia 10/05. 

3.3 Aceitar participação no sorteio através do aplicativo do Facebook 

Sorteie.me, disponível na fanpage da Universidade Feevale, até o dia 10/05; 

3.4 Ser selecionado através do sorteio realizado pela ferramenta sorteie.me 

(http://sorteie.me/), no dia 13/05/2013 às 15h; 

3.4 Autorizar o uso de sua imagem. 

3.5 É proibida a participação de funcionários, estagiários e profissionais 

terceirizados contratados pela Universidade Feevale, bem como de quaisquer 

outras pessoas envolvidas na organização da promoção e do evento. 

 



 
 

 
 

IV. DA CONCORDÂNCIA COM O REGULAMENTO OFICIAL: 
 
4.1 A participação no sorteio constitui total e incondicional concordância e 

aceitação do participante ao disposto neste regulamento. 

 

V. DA PREMIAÇÃO: 
 
5.1 Os sorteados que atenderem as condições previstas no item III supra, 

receberão 01 (um) par de sapatos da marca Gasperin cada. 

5.2 A numeração e modelo dos sapatos são pré-definidos e sem possibilidade 

de troca junto ao fornecedor. 

5.3 O prêmio é pessoal e intransferível.  Em nenhuma hipótese o sorteado 

poderá receber o valor do prêmio em dinheiro. 

5.5 O prêmio deve ser retirado no período de 21 a 23 de maio, das 17h às 18h 

ou 21h às 22h, no balcão de credenciamento do evento Moda Insights 2013. 

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1 A Feevale não se responsabiliza por qualquer falha nos sites envolvidos, 

eventuais problemas no compartilhamento da imagem e pela não retirada do 

prêmio até a data prevista; 

6.2 Questões não previstas no presente regulamento serão avaliadas pela 

Comissão Organizadora e solucionadas ao exclusivo critério desta. 

 

 


