
REGULAMENTO 
 
BF REALITY – CAMPO MOURÃO 
 
 
1.  QUANTO AO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

 O recrutamento dos participantes será feito a partir de: 1. Sorteio online no 
Facebook da BF Colchões a partir da ferramenta Sorteie-me; 2. Sorteio pela 
urna na loja da BF Colchões; 3. Sorteio pelas urnas das lojas participantes. 

 O total máximo de participantes para a realização da prova será de 10 (dez) 
participantes, podendo ser iniciada a prova com número menor, caso haja 
alguma desistência de última hora. 

 Serão sorteados 4 candidatos extras para substituição de possíveis casos de 
desistência de outros participantes. 
 
 

1.2 QUANTO AOS PARTICIPANTES 
 

 A Promoção BF Reality é válida apenas para a região do Paraná. 
 

 Os candidatos sorteados para validar sua participação no evento, deverão 
enviar um e-mail para <faleconosco@bfcolchoes.com.br>, contendo 
informações para cadastro, tais como: Nome completo, data de nascimento, 
cidade/ESTADO, endereço, e-mail pessoal, foto individual e dois números de 
telefone para contato. 
 

 O participante deverá se submeter a um questionário de aptidão física e 
psicológica, visando descobrir a existência de possíveis problemas de saúde 
que possa colocá-lo em risco durante ou após a realização do evento. 

 

 Os candidatos deverão assinar uma clausula de permissão de uso de imagem 
por tempo indeterminado para divulgação da promoção. 

 

 É estritamente proibida a ingestão de qualquer tipo de substâncias inebriantes, 
tais como: Álcool, drogas licitas e ilícitas. Ficando sob responsabilidade do 
candidato assinar um termo assumindo que não ingeriu nas ultimas 24h. 

 

 A BF Colchões se isenta da responsabilidade de cobrir custos de transporte, 
alimentação ou qualquer outro tipo de gasto com os participantes decorrentes 
da participação da prova. 

 
 
 

 
2. QUANTO AOS PREPARATIVOS E REGRAS PRÉ – EVENTO 

 

 Os candidatos deverão chegar ao local de realização do evento com 
antecedência mínima de 1h, ou seja, as 8h do dia 07/07/2017, para execução 
de procedimentos: 



 
a. Assinatura do regulamento (já lido com antecedência no recebimento de 

confirmação de seleção enviado por e-mail); 
 

b. Sujeitar-se a possível realização de um exame de sangue onde serão 
avaliados possíveis ingestões ou utilizações de substâncias inebriantes: 
Álcool, drogas e afins; 
 

c. Garantir sua alimentação e ida ao banheiro com antecedência a 
realização do evento; 
 

d. Garantir sua preparação com certa antecedência a realização da prova; 
 

e. Fazer um breve alongamento para evitar dores. 
 

 

 Os participantes que não comparecerem no horário prévio estipulado serão 
desclassificados. 
 

 Os participantes poderão fazer uma selfie do evento, antes de começar a 
prova, e postar no Facebook com as hashitags: #tonoBFreality #BFColchões 
#TerraFM, de maneira que no fim da prova, o dono da foto mais curtida ganhará 
um travesseiro. 
 
 
3. PREPARATIVOS E REGRAS DURANTE O EVENTO 
 

 
Durante toda a realização da prova, o participante deverá seguir as regras 
estipuladas pela comissão organizadora do evento, sendo elas: 
 

a) O participante deverá chegar com 1h de antecedência do início da prova; 
 
b) O participante não poderá dormir; 
 
c) O participante não poderá comer ou beber; 
 
d) O participante não poderá ir ao banheiro; 

 
e) O participante deverá manter-se sentado no colchão sem colocar os pés 
no chão; 

 
f) O participante deverá manter as duas mãos dispostas em cima dos 
joelhos; 

  
g) Não serão permitidos atos e gestos obscenos ou sexuais durante a 

prova; 
 

h) Não serão permitidos qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito 
entre os participantes ou com a plateia; 



 
QUALQUER REGRA DESOBEDECIDA PELO PARTICIPANTE, ACARRETARÁ 

EM DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA SEM RESSALVAS.   
 
 

4. A BF COLCHÕES SE ISENTA 
 

 A BF Colchões se isenta da responsabilidade sobre os pertences do 
participante durante toda a prova; 

 A BF Colchões se isenta da responsabilidade sobre qualquer problema 
de saúde dos participantes; 

 A BF Colchões se isenta da responsabilidade sobre qualquer gasto do 
participante para a participação da prova, tais como com o transporte, 
alimentação ou qualquer outra. 
 


