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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO: PUBLIQUE SUA FOTO COM A CAMISA
PROMOCIONAL DE MATRÍCULA E CONCORRA AO SORTEIO DE UM
IPHONE 8.
1. O Sorteio e a premiação decorrente da referida promoção ocorrerá
no dia 22/10/2018 às 17h, através da entrega direta do prêmio, ao
aluno contemplado ou ao responsável legal pelo mesmo.
2. O presente evento promocional é voltado exclusivamente à
participação de alunos da casa, que estejam regularmente
matriculados no Centro Educacional Maria José em 2018 e que
tenham renovado a matrícula para o ano letivo de 2019. Para
participação nessa promoção, os alunos deverão tirar uma foto
com a atual camisa promocional de matrícula, a qual é entregue no
ato da renovação.
3. Para ter direito ao recebimento da camisa promocional, o aluno
deverá renovar a sua matrícula até o dia 05/10/18, data em que
encerra o período promocional de rematrícula, portanto, somente
concorrerá a essa promoção os alunos que tiverem a rematrícula
efetivada até a referida data.
4. O aluno ou responsável legal deverá publicar a referida foto no
Facebook ou Instagram com a rasteg: #soumaiscemj . Após a
publicação, o aluno ou responsável deverá dar um “print” da tela a
qual foi feita a postagem no Face ou Instagram, enviando o mesmo
para o email: soumaiscemj@cemj.com.br, identificando o nome do
aluno e a série. Ressaltamos que a data limite para o envio das
fotos no e-mail acima, será até o dia 18/10/18.
5. Os participantes que cumprirem as etapas acima concorrerão ao
sorteio de um Iphone 8. O Sorteio será realizado no dia 22/10/18,
às 17h.
6. Excluem-se da participação no presente evento os propostos com
função de gestão, sócios, e filhos de funcionários do CEMJ, bem como
as pessoas participantes da elaboração do sorteio.
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