
 
 
 
REGULAMENTO PROMOÇÃO VALE A PENA VER S.C.A. 
 
1 - Participação: 
1.1 – O participante deverá assistir aos 3 vídeos da campanha Viva a Mudança da S.C.A., que se 
encontram no link www.youtube.com.br/scamoveis. Em cada vídeo haverá uma palavra-
chave.  
1.2 - Após assistir aos vídeos e anotar as palavras, o participante deverá acessar o formulário 
disponível no link  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEtOTUp6U3otUHVJWjkzNHdRaUtRT1E
6MQ  e preencher alguns dados pessoais para concorrer na promoção: nome completo, 
endereço completo,  e-mail, telefone, palavra do vídeo 1, palavra do vídeo 2 e palavra do vídeo 
3.  
1.3 - Após os vídeos completarem 3 mil visualizações será feito um sorteio entre todos os 
participantes que preencheram corretamente o formulário.  
1.4 - A promoção é válida das 8h do dia 29 de novembro de 2010 até o momento em que os 
vídeos atingirem a meta de visualização acima informada. 
 
2 - Premiação: 
2.1 – Quem preencher corretamente as 3 palavras dos vídeos e os seus dados pessoais estará 
automaticamente concorrendo ao seguinte prêmio: 
- 3 mil visualizações dos vídeos Viva a mudança S.C.A.: um Liquidificador, marca Kitchen Aid, 
modelo KUA05, capacidade de 1,6l, potência de 600W, 127V, na cor vermelho imperial; 
 
Importante: O ganhador do prêmio será definido através de sorteio eletrônico. 
 
2.2 - O prêmio é individual e intransferível. 
2.3 - O premiado receberá o prêmio no endereço descrito no cadastro. 
2.4 – O prêmio será entregue apenas dentro do território nacional (Brasil). 
 
3 - Prazos: 
3.1 – O sorteio eletrônico ocorrerá no momento em que os três vídeos somados atingirem a 
meta de visualizações de 3 mil. 
3.3 – A divulgação do nome do ganhador do prêmio iniciará logo em seguida ao sorteio 
eletrônico. 
3.4 – O vencedor receberá o prêmio descritos em 2.1 em até 45 dias após realizada a 
localização e confirmação dos dados do premiado. 
 
4 - Divulgação: 
4.1 - A empresa promotora divulgará o nome do ganhador através de e-mail, a ser enviado a 
todos os participantes, e envidará todos os esforços para que o vencedor seja notificado no 
prazo de 30 dias após o término da promoção. Caso seja impossível localizá-lo ou estes 
esforços se mostrarem infrutíferos neste período, o concorrente será desclassificado e 
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substituído por outro nome a ser sorteado eletronicamente. 
 
5 - Considerações finais: 
5.1 - Em hipótese alguma o participante premiado poderá trocar, substituir ou receber o 
prêmio em dinheiro. 
5.2 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 
julgadas e decididas pela Comissão Organizadora, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 
5.3 - Os participantes, ao participarem, manifestam sua total concordância com as regras desta 
promoção e concordam em ceder gratuita, definitiva e irrevogavelmente à promotora a 
divulgação do seu nome, cidade e estado para divulgação, em qualquer meio de comunicação, 
caso seja o premiado, sem qualquer ônus à S.C.A. 
5.4 - Os participantes concordam expressamente, pelos simples atos de inscrição e 
participação, que a patrocinadora não será responsável por qualquer dano ou prejuízo oriundo 
da aceitação do prêmio, de sua participação na promoção. 
5.5 - A S.C.A. Ind. de Móveis Ltda. não se responsabiliza e nem poderá, de qualquer forma, 
indenizar o premiado caso ocorram problemas em relação ao prêmio alcançado, sejam eles de 
ordem de fabricação, uso ou transporte. 
5.6 - Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as 
regras estabelecidas neste regulamento, o qual poderá ser alterado por motivo de força maior. 
 
 
 


