
REGULAMENTO SORTEIO

CRONOGRAMA

O sorteio é uma realização do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul,
entre os usuários inscritos para receber diariamente a newsletter do Sindilat/RS via
whatsapp.

Período de Inscrições: 17/09/2021 a 30/09/2021
Divulgação dos Vencedores: 13h do dia 01/10/2021

PARTICIPAÇÃO

1) Participarão do sorteio os usuários inscritos para receber a newsletter diária do
Sindilat/RS via whatsapp.

CATEGORIAS

O sorteio divide-se em duas categorias:
1) Já cadastrados: para usuários cadastrados até 15/09/2021.
2) Novos cadastros: para usuários que realizarem o cadastro de 17/09/2021 a
30/09/2021

PREMIAÇÃO

O vencedor de cada categoria receberá como prêmio uma inscrição para o evento
MilkPoint Experts - Feras da Consultoria, o qual ocorre nos dias 08/10/2021,
15/10/2021, 22/10/2021, 29/10/2021, 05/11/2021, 12/11/2021, 19/11/2021 e
26/11/2021, online.

SOBRE A INSCRIÇÃO

1) Os participantes da categoria 1 estão automaticamente aptos e concorrendo ao
prêmio.
2) Os participantes da categoria 2 devem realizar a sua inscrição com os seguintes
dados:
- Nome
- Número de celular (whatsapp) com DDD



A inscrição deve ser feita pelo link do formulário https://forms.gle/rTDQMrUTE5xp6oi79

que será divulgado junto às peças de divulgação do sorteio.

SORTEIO E DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES

Os participantes serão enumerados de forma aleatória em planilha e o sorteio será
feito via plataforma do Excel, com transmissão ao vivo via Instagram do Sindilat/RS
(@sindilatrs) no dia 01/10/2021, às 13h.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1) Não poderão ser contemplados com o prêmio:

a) A Diretoria do Sindilat/RS
b) Assessores do Sindilat/RS
c) Parceiros do evento MilkPoint Experts - Feras da Consultoria
d) Equipe do Sindilat/RS
e) Cônjuges e parentes de primeiro grau dos listados nos itens a,b,c e d

acima.
2) Os participantes poderão consultar previamente seu número do sorteio em 30

de setembro de 2021.
3) Os participantes que inscreverem-se entre 17/09/2021 a 30/09/2021 para

participar do sorteio, deverão permanecer inscritos no mínimo 2 meses. Caso o
inscrito descadastre-se antes de 60 dias, ele estará impedido de participar do
próximo sorteio. Ressaltamos também a importância de permanecer inscrito
para sorteios futuros.

4) O Sindilat/RS entrará em contato com os vencedores imediatamente após o
anúncio dos sorteados. Estes terão até 3 horas para responder com seus dados
para inscrição. Caso algum dos contemplados não retorne ou recuse o prêmio,
um novo sorteio será realizado e transmitido ao vivo às 16h do dia 01/10/2021.

Porto Alegre, 17 de setembro de 2021

___________________________________

GUILHERME PORTELLA

PRESIDENTE DO SINDILAT

https://forms.gle/rTDQMrUTE5xp6oi79

