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Premiada

NÃO FIQUE SÓ
FIQUE SÓCIO!

www.bancariospa.org.br
Smart TV 39”
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Smartphones
SEDE BELÉM

Viagens

Rua 28 de setembro, 1210, Reduto. CEP: 66053-355
(91) 3344-7799 / Fax: (91) 3344-7764

SUBSEDE MARABÁ

Folha 27, Quadra 14, Lote 18, Nova Marabá. CEP: 68509-230
(94) 3322-3276

SUBSEDE SANTARÉM

Mais de 1000 brindes

Aproveite essa chance e
fortaleça nossas lutas!

Tv. Dom Amando, 787, Santa Clara. CEP: 68005-420
(93) 3523-2454
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Viagens
Smart TV
Smartphones

e muito mais pra você!

Regulamento
da Campanha
I – Dos objetivos
Realizar novas sindicalizações e atualizar cadastro dos (as)
associados (as), otimizando a comunicação.
II – Da duração da campanha
A campanha ocorrerá a partir de 24.11.2017 a 31.03.2018,
sendo garantida a participação nos sorteios das sindicalizações
e atualizações ocorridas a partir de 01.11.2017.
III – Dos (as) participantes
Todos (as) os (as) bancários (as) da base do Sindicato dos
Bancários do Pará que se sindicalizarem ou atualizarem seus
cadastros no período acima descrito, sendo excluídos das
premiações os membros da diretoria e do conselho fiscal,
inclusive suplentes.
IV – Do processo
As atualizações e sindicalizações poderão ser feitas através de:
a) Formulário da campanha disponível no site da entidade
(www.bancariospa.org.br); no caso de sindicalização, o
formulário deve ser impresso, assinado e enviado ao Sindicato,
pois a assinatura é imprescindível para validar a sindicalização;
ou
b) Ficha de sindicalização/atualização fornecida pelo Sindicato,
a ser entregue à diretoria da entidade, pessoalmente ou enviada
gratuitamente a um dos endereços listados no verso deste
regimento, pois a ficha possui selo pré-franqueado dos Correios.

A cada processamento de sindicalização/atualização, o sistema
de cadastro da Secretaria Geral do Sindicato gerará um número
aleatório, que será fornecido ao associado através do e-mail
fornecido no formulário/ficha pelo (a) participante.
V – Da premiação
Os prêmios da campanha de sindicalização/atualização cadastral
do Sindicato dos Bancários do Pará serão os seguintes:
1º Prêmio – 1 (uma) SmartTV de 39”
2º Prêmio – Viagem Estadual: para destino de escolha do
sorteado/a, com direito a 1 (um/a) acompanhante. O prêmio
compreende passagens aéreas e/ou translado terrestre e/ou
hospedagem em apartamento duplo ou casal simples. A
duração da viagem, bem como o padrão de
transporte/hospedagem limitam-se ao custo total de R$
2.000,00 (dois mil reais)*
3º Prêmio – Viagem Nacional: para destino de escolha do
sorteado/a, com direito a 1 (um/a) acompanhante. O prêmio
compreende passagens aéreas e/ou hospedagem em
apartamento duplo ou casal simples. A duração da viagem,
bem como o padrão de tarifa aérea/hospedagem
limitam-se ao custo total de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)*
*Não será permitida a conversão do valor das premiações em
espécie;
*Não será permitida a sessão a terceiros;
*Despesas extras com hospedagem (além dos valores limites dos
prêmios), alimentação, traslados, passeios, compras e outros
serviços/produtos são de responsabilidade do sorteado e/ou seu
acompanhante.
Prêmios diversos – Além dos prêmios principais, durante toda
a campanha, em atividades promovidas pela entidade, serão
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sorteados 10 (dez) smartphones, pendrives, brindes, serviços e
cortesias de nossos parceiros conveniados.
Mil brindes – Os/as primeiros/as 1000 (um mil) a se
sindicalizarem ou atualizarem seus cadastros, ganharão brinde
alusivo à luta da categoria bancária.
Das obrigações
No ato de adesão à campanha, fica autorizado o uso da
imagem dos sorteados, para fins de marketing/prestação de
contas da campanha.
No caso dos prêmios em viagem, os sorteados e seus acompanhantes comprometem-se a fornecer três fotos distintas e um
vídeo de no mínimo 1 (um) minuto, em boa qualidade, capturados durante o gozo das viagens.
O prazo para requisição do 2º e 3º prêmios é de até 180 (cento
e oitenta) dias contados do encerramento da campanha. A
solicitação de reserva dos prêmios supra mencionados é de, no
mínimo, 90 dias de antecedência da data da viagem.
VI – Do sorteio
As datas dos sorteios, com suas respectivas premiações, serão
os seguintes:
Sorteio do 1º Prêmio – 23/12/2017 (Loteria Federal)
Sorteio do 2º Prêmio – 27/01/2018 (Loteria Federal)
Sorteio do 3º Prêmio – 31/03/2018 (Loteria Federal)

*Caso não haja ganhador/a, será realizado sorteio público pela
diretoria do Sindicato em dia, hora e local a serem divulgados no site.

VII – Disposições Gerais
Os casos omissos serão definidos pela diretoria do sindicato
dos bancários.

