Regulamento – Sorteio Yellow Week UniSecal
O ‘Regulamento – Sorteio Yellow Week UniSecal’ traz informações a respeito das regras e
procedimentos necessários para a participação do ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’. A ação
faz parte da campanha ‘Yellow Week UniSecal’, que acontece de 23 de novembro a 27 de
novembro de 2020, sendo prorrogada até a data de 4 de dezembro de 2020.

1. OBJETO
1.1 O ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’ tem como objetivo sortear um prêmio. Caso o
sorteado seja aluno da UniSecal, ele recebe isenção na mensalidade do mês de fevereiro de
2021 do seu curso de graduação ou pós-graduação.
Se o ganhador for uma pessoa da comunidade, ela receberá como prêmio uma matrícula
em qualquer curso participante da ‘Yellow Week UniSecal’, além de desconto na graduação
(durante todo o curso) escolhida para o próximo ano (2021). O desconto será o mesmo
aplicado na ‘Yellow Week UniSecal’.

2. SORTEIO
2.1 O sorteio do prêmio acontecerá pela rede social Instagram, na página oficial da UniSecal
na plataforma (@unisecal);
2.2 A participação no sorteio poderá acontecer até as 12h de 4 de dezembro de 2020. Após
esse horário, os participantes serão automaticamente desclassificados;
2.3 A divulgação do resultado do sorteio acontecerá por meio de uma transmissão ao vivo
na página oficial da UniSecal, na rede social Instagram, a partir das 17h de 4 de dezembro
de 2020;
2.4 O sorteio acontecerá pela plataforma ‘SorteioGram’;
2.5 O vencedor tem até 7 de dezembro para solicitar o prêmio na UniSecal – Campus Barão
do Cerro Azul (Rua Barão do Cerro Azul, 827, Centro, Ponta Grossa, Paraná) ou por meio do
telefone (42) 3220-6700.

3. REGRAS
3.1 Para participar do ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’ é necessário seguir as seguintes
regras:








Qualquer pessoa pode participar. NÃO É PERMITIDO contas fakes e/ou que não
sejam de uso pessoal (contas comerciais NÃO SÃO PERMITIDAS);
Marcar três pessoas nos comentários da publicação relacionada ao ‘Sorteio Yellow
Week UniSecal’ (NÃO É PERMITIDO marcar nos comentários contas fakes, de
famosos e/ou comerciais, nem repetir a mesma conta em outros comentários);
Compartilhar a publicação do sorteio nos stories marcando a UniSecal (é necessário
que o perfil esteja público para posterior verificação);
Seguir o perfil da UniSecal no Instagram;
É PERMITIDO que seja realizado mais de um comentário por pessoa.

3.2 Caso o sorteado não esteja cumprindo as regras, um novo sorteio será realizado na
sequência;
3.3 O prêmio não pode ser transferido para outra pessoa.

4. OBSERVAÇÕES
4.1 O ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’ é uma iniciativa do Centro Universitário Santa Amélia
(UniSecal), Instituição de Ensino Superior (IES) Particular da cidade de Ponta Grossa, Paraná;
4.2 A UniSecal é totalmente responsável pelo regulamento deste edital, bem como da
distribuição do prêmio ao vencedor;
4.3 Os participantes concordam que leram o regulamento e estão cientes de suas regras e
prêmio oferecido pela UniSecal;
4.4 Caso o vencedor não retire seu prêmio até a data permitida, a UniSecal não se
responsabiliza pela distribuição do mesmo novamente, visto que os participantes, de
acordo com o tópico 4.3, estão cientes das regras do ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’;
4.5 Mais informações sobre o ‘Sorteio Yellow Week UniSecal’ no telefone da UniSecal: (42)
3220-6700. O número é o mesmo para ligações ou mensagens via WhatsApp. Ou, ainda,
diretamente no Campus Barão do Cerro Azul da Instituição (Rua Barão do Cerro Azul, 827,
Centro, Ponta Grossa, Paraná).

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2020.
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