
REGULAMENTO SORTEIO LIVRO TAKE PROFIT

- Para concorrer, basta se cadastrar no evento pela pagina

https://lp.atomeducacional.com.br/sorteio-sdr e entrar no grupo de

WhatsApp disponibilizado na pagina pos-cadastro;

- Cada participante podera se cadastrar somente uma vez;

- O sorteio sera valido para cadastros realizados do dia 12/07/2021

a 13/08/21;

- Somente recebera o premio a pessoa sorteada que seguir

corretamente as orientapoes deste regulamento;

- E importante que o sorteado fique atento para nao perder o prazo

de envio dos dados.

Sorteio e premiapao:

- O sorteio sera realizado atraves da relapao de cadastros na pagina

do evento. Cada cadastro recebera um numero (em ordem de

cadastro) e nas datas programadas sera realizado o sorteio de um

unico numero, atraves de plataforma eletronica.

- Para aqueles que fizeram o cadastro terao 4 chances de ganhar o

livro fisico do Take Profit.

- Os sorteios serao realizados nas datas 23/07, 30/07, 06/08 e 13/08

por meio de plataforma eletronica.

- O sorteado passara por uma analise a fim de verificar se atende a

todos os criterios. Caso o sorteado nao atenda aos requisitos, sera

realizado um novo sorteio.

- A divulgapao do sorteado sera realizada atraves das redes sociais

da ATOM, logo apos a realizapao do sorteio.

- Nao podera ser sorteada a mesma pessoa mais de uma vez.

https://lp.atomeducacional.com.br/sorteio-sdr


AOS GANHADORES

- Os sorteados terao ate 3 dias uteis apos o sorteio para entrarem

em contato com a ATOM, pelo e-mail:

contato@atomeducacional.com.br, informando seus dados

(nome,CPF, enderepo completo) para o envio do livro. Apos este

prazo o sorteado perdera seu direito ao premio e sera realizado

um novo sorteio para contemplar um novo ganhador.

- Por se tratar de uma cortesia, o premio nao sera elegivel a nossa

politica de reembolso.

Considerapoes finais

- Ao participar do sorteio, os ganhadores, visando a divulgapao do

resultado desse sorteio, autorizam o uso do proprio nome, e de

sua imagem para divulgapao em qualquer meio de comunicapao,

sem onus de especie alguma para a ATOM.

- Quaisquer duvidas, divergencias ou situapoes nao previstas neste

regulamento serao apreciadas e decididas pela Equipe da ATOM,

sendo a sua decisao soberana e irrecorrivel.

- Serao automaticamente excluidos do sorteio os participates que

tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste

regulamento. Caso algum participate, por motivo de forpa maior,

seja desclassificado, sera realizado um novo sorteio e assim

sucessivamente, ate ser selecionado um vencedor.

- A ATOM se reserva no direito de alterar este regulamento, seja no

modelo de participapao, prazo ou qualquer outro item, sem a

necessidade de aviso previo.

mailto:contato@atomeducacional.com.br

