
REGULAMENTO
SORTEIO QUEM É

ASSOCIADO CURTE
O SINDICATO



O Sindicato dos Bancários de Ipatinga comunica alterações no REGULAMENTO SORTEIO QUEM É ASSOCIADO CURTE O 

SINDICATO. Confira abaixo os itens assinalados e participe!

REGULAMENTO SORTEIO - QUEM É ASSOCIADO CURTE O SINDICATO

1.OBJETIVO

O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as normas para a premiação no sorteio de 1 moto 0 km, 1 televisão 55” e 4 

televisões 40”. O sorteio será realizado durante o Baile dos Bancários a realizar-se no dia 28 de agosto de 2021, no Clube Morro do 

Pilar (Rua Beta, 930 – Castelo, Ipatinga – MG, 35160-070) a partir das 22h.

2. PARTICIPAÇÃO

a) Poderão participar do sorteio apenas bancários (as) filiados (as) ao Sindicato dos Bancários de Ipatinga.

b) Para participar o (a) bancário (a) deverá atualizar seus dados cadastrais em formulário cadastral disponível no site 

www.bancariosipatinga.com.br e seguir as redes sociais do Sindicato: twitter (@BancariosIpat), Instagram 

(@bancariosipatinga) e Facebook (@Bancariosipatinga).

c) As redes sociais dos ganhadores deverão estar em modo público no dia do sorteio para a devida conferência. 

d) As inscrições terão início no dia 08/02/2021 e término no dia 13/08/2021. Cada inscrição gerará um cupom de participação, que 

será impresso e adicionado à urna para o sorteio.

3. APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO SORTEADO

A apuração do sorteio e divulgação do nome dos (as) sorteados (as) ocorrerá durante o Baile dos Bancários a realizar-se no dia 28 de 

agosto de 2021, no Clube Morro do Pilar (Rua Beta, 930, Castelo, Ipatinga-MG), a partir das 22h.

a) Os (as) sorteados (as) serão contatados (as) através dos dados informados no momento da atualização cadastral logo após o 

sorteio no Baile dos Bancários, se presentes. Caso não estejam presentes serão contatados (as) posteriormente através dos dados 

informados no momento da atualização cadastral. Seus nomes e os bancos nos quais trabalham também serão divulgados no site: 

www.bancariosipatinga.com.br, bem como nas redes sociais do Sindicato: twitter (@BancariosIpat), Instagram 

(@bancariosipatinga) e Facebook (@Bancariosipatinga).

b) Caso o Baile dos Bancários não aconteça na data de 28 de agosto de 2021, o sorteio será realizado na Sede do Sindicato dos 

Bancários (Rua Jacarandá, 612, Horto, Ipatinga-MG), no dia 30 de agosto de 2021 às 16h. O sorteio será transmitido ao vivo pelo 

Instagram (@bancariosipatinga) e Facebook (@Bancariosipatinga) do Sindicato.

4. ENTREGADO PRÊMIO

a) A entrega dos prêmios 1 televisão 55” e 4 televisões 40” será realizada simbolicamente logo após o sorteio no Baile dos Bancários 

para os (as) bancários (as) premiados (as) presentes e posteriormente, na sede do Sindicato dos Bancários, dentro do prazo de 30 

dias a contar do sorteio.

b) O prêmio moto 0 km será entregue na forma de cheque simbólico, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), logo após o sorteio no 

Baile dos Bancários para o (a) bancário (a) premiado (a) presente e posteriormente, na sede do Sindicato dos Bancários, dentro do 

prazo de 30 dias a contar do sorteio.

c) Os prêmios são pessoais e intransferíveis.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão julgadas e decididas pela diretoria do 

Sindicato dos Bancários de Ipatinga.

b) O Sindicato dos Bancários de Ipatinga não poderá ser responsabilizado por atualizações cadastrais atrasadas, 

incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o contato e/ou a entrega do prêmio, bem como por contas em 

modo privado nas redes sociais dos ganhadores no dia do sorteio, impedindo a conferência.

c) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as regras dispostas no presente regulamento, bem 

como cessão dos direitos de uso de imagem.

c) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as regras dispostas no presente regulamento, bem 

como cessão dos direitos de uso de imagem.
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