
 

REGULAMENTO 

 
1. A Ação entre Amigos é composta por 8000 (oito mil) bilhetes (0001-8000), sendo cada bilhete 
comercializado a R$ 2,00 (dois reais). 
 
2. A Ação entre Amigos é aberta a todos, incluindo os membros da equipe e parentes. 
 
3. Cada bilhete contém 1 (um) número, sendo numerados em ordem crescente até o número 
8000 (oito mil). Exemplo: bilhete 1 contém o número 1; bilhete 2 contém o número 2. 
 
4. Um mesmo participante poderá adquirir um ou mais cupons, aumentando assim as suas 
chances de ganhar. 
 
5. O participante deverá fornecer todos os dados pedidos. 
 
6. O não pagamento até o dia 04/06/2017 automaticamente resultará em perda de direito aos 
prêmios. 
 
7. Os canhotos serão depositados em uma urna providenciada pela equipe organizadora e uma 
pessoa designada pela equipe realizará a extração de 01 canhoto da urna, sendo este o sorteado. 
 
8. O resultado da Ação entre Amigos poderá ser consultado no site da RCC Arquidiocese de 
Cuiabá: www.rcccuiabamt.com.br  
 
9. Os participantes concordam e autorizam a utilização de seu nome, fotografia ou imagens e 
voz para divulgação do evento, sem qualquer ônus para a entidade promotora da Ação entre 
Amigos. 
 
10. O prêmio será entregue mediante a apresentação de documento oficial com foto, podendo 
ser retirado no local do encontro ou posteriormente no Escritório Arquidiocesano da RCC (Anexo 
a Capela Santa Rita – Centro – Cuiabá - MT) no devido horário de funcionamento. 
 
11. Não será entregue prêmio sem a apresentação de documento oficial com foto. 
 
12. Caso os ganhadores ao serem contatados não retirem o prêmio em um prazo de 30 dias o 
Conselho Arquidiocesano se manifestará com a decisão oficial acerca da destinação do prêmio. 
 
13. Caso a Equipe Organizadora não consiga localizar o ganhador com as informações contidas 
no bilhete o prêmio será sorteado novamente. 
 
14. O prêmio a ser sorteado é 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy J5 na cor Dourado. Sendo a 
cor já estipulado, não podendo o participante troca-la ou receber o valor correspondente ao 
prêmio em espécie. 
 



 

15. O sorteio será realizado ao final do Encontro de Pentecostes no dia 04/06/2017 no Rincão 
do Meu Senhor na cidade de Várzea Grande. 
 
16. O ato de compra do(s) cupons(s), no valor definido, caracteriza o participante no 
conhecimento e aceitação integral dos termos e condições deste Regulamento. 
 
Casos omissos a este regulamento serão solucionados a partir de decisão da Equipe 
Organizadora do Encontro de Pentecostes 2017. 
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