
REGULAMENTO GERAL DE PROMOÇÃO TERRA FM 

1. Considerações Gerais  

1.1. Este concurso será realizado pela SBR COMUNICAÇÕES LTDA ME 
(doravante TERRA FM) com sua administração localizada na Rua Harrison 
José Borges  1154 – Edifício Likes 11º andar. 

1.2. Este concurso é voluntário, gratuito, de livre acesso às pessoas 
interessadas em participar, e não está vinculado à aquisição de nenhum 
produto ou serviço. 

1.3. Todos os participantes autorizam, desde já, o uso gratuito de nomes, 
imagens, vozes e frases enviadas, em qualquer tipo de mídia, peças 
promocionais e campanhas online ou off-line para fins de divulgação da 
Promoção, sem qualquer ônus adicional a RÁDIO TERRA FM. 

1.4. Ler e aceitar este Regulamento, por tal ato submetendo-se de forma 
irretratável e irrevogável a todos os respectivos termos e condições 

2. Condições de Participação 

2.1. Poderão participar apenas pessoas na região de abrangência da emissora, 
podendo haver restrições à algumas promoções especificas.  

2.2. Fica vedada a participação de funcionários da rádio Terra FM, bem como 
seus familiares.  

2.3. Será(ão) desclassificado(s) o(s) ouvinte(s) que não atender(em) às 
exigências descritas neste regulamento.  

2.4. Fica expressamente proibido o uso de ferramentas de automação de 
qualquer natureza, seja no intuito de gerar mais cadastros ou qualquer outro 
benefício. 

3. Critério de Premiação 

3.1. O ouvinte poderá retirar seu prêmio em até 3 dias úteis, considerando 
inclusive a data da divulgação do ganhador, quando esta ocorrer em dia útil.  

3.2. Caso o ganhador não entre em contato no prazo de 72horas, estará 
desclassificado automaticamente, tornando possível a realização de um novo 
sorteio.   

4. Disposições Finais 

4.1. As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que 
possam surgir serão julgadas por um representante da RÁDIO TERRA FM, 
cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 



4.2. O vencedor autoriza, a qualquer tempo, o uso de sua voz e imagem, em 
spots de radiodifusão, televisão, fotos, cartazes, filmes, websites, folhetos, 
livros, revistas e peças promocionais, para fins de divulgação do prêmio, sem 
qualquer ônus adicional às “Partes”, ainda que o mesmo não usufrua do 
prêmio. 

4.3. A simples participação no presente concurso implicará no integral 
reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, bem 
como, presumir-se-á a condição de que os participantes ganhadores não 
possuem qualquer restrição fiscal, legal ou outra que os impeça de receber 
e/ou usufruir do prêmio ganhado. 

4.4. A Terra FM pode interromper e/ou cancelar o Concurso por motivo de força 
maior. 

4.5. A participação desde concurso implica na aceitação total de todos os itens 
deste regulamento, que poderá ser alterado por seus organizadores tantas 
vezes quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério 
também dos organizadores. 

4.6. A emissora (Terra FM) não se responsabilizará pela autenticidade dos 
dados cadastrais fornecidos pelos participantes. 

4.7. Este concurso é exclusivamente recreativo e cultural, sem qualquer 
modalidade de pagamento oriundo dos participantes, nem vinculação destes ou 
dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço 
promovido pelas empresas. 


