Letra
Inicial

Leia atentamente o regulamento abaixo antes de preencher e assinar o cupom
01- Só é permitido o preenchimento de uma ficha por participante e apenas para residentes na área urbana de Divinópolis.
02- A Rádio Sucesso FM fornecerá chopp, refrigerantes, água, salgados e materiais descartáveis.
. A bebida alcoólica será fornecida na festa, apenas se o (a) sorteado (a) for maior de 18 anos, ou com o consentimento dos
03pais ou responsáveis, no caso de menor de idade. Por lei, o consumo será proibido para menores.
04- A Rádio Sucesso FM fornecerá bebidas e salgados suficientes para 20 convidados.
05- A responsabilidade pela preservação e perfeita devolução do ambiente será de responsabilidade do (a) sorteado (a).
06- O controle de bebidas, salgados e serviço de garçon é de responsabilidade do (a) sorteado (a) ou seus familiares.
07- A Rádio Sucesso FM não se responsabiliza por bebidas alcoólicas servidas a menores de idade, acidentes causados por
.instalações elétricas e ou hidráulicas ou por qualquer sinistro que por ventura aconteça no entorno do local da festa, nem tão
pouco quando da retirada dos convidados do (a) sorteado (a).
08- A Rádio Sucesso reserva o direito de fornecer os materiais da festa na data que melhor lhe convier, independente da data de
nascimento do sorteado (a).

ATENÇÃO
09- Caso seja encontrado mais de uma ficha em nome do mesmo aniversariante ou fornecimento de informações falsas, o
participante será automaticamente desclassificado.

Concordo com o regulamento da promoção e assino por extenso

_____________________
PREENCHA COM LETRA DE FORMA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
Aniversariante:

End. residencial:
Data de Nascimento:

Tel:

RG ou CPF:

Bairro:

Email:

Caso seja parente ou amigo (a) do (a) aniversariante, preencha também as colunas abaixo
Nome:
RG ou CPF:

Tel:

Email:

Patrocínio

3212 4400
SALGADOS, TORTAS E DOCES

Promoção

