
Promoção Mochila 

 

1. Disposições Gerais  

1.1. Esta promoção é de adesão voluntaria e gratuita, e não está sujeita a qualquer 
espécie de cobrança ou à necessidade de desembolso por parte dos participantes, 
nem vinculação ou obrigação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de 
qualquer bem, direito ou serviço. 
 

1.2.  Trata-se de uma promoção exclusiva para o Facebook. 
 

1.3. O início da promoção está vinculado à publicação da imagem promocional na 
página oficial do Colégio La Salle São Paulo. 

 

1.4.  Os participantes que não cumprirem todas as condições citadas neste 
regulamento, serão desclassificados. 

 

2. Sobre a participação 
 

2.1.  Poderão participar desta promoção qualquer pessoa física usuária do Facebook, 
residente da cidade de São Paulo.  

 

2.2. Para concorrer, o interessado deverá:  

 

● Curtir a página do facebook do Colégio La Salle São Paulo 

(www.facebook.com/LaSalleSaoPaulo/) 

 

● Marcar 3 amigos na imagem promocional no Facebook do Colégio La Salle 

São Paulo e compartilhar (de forma pública) a imagem promocional em 

seu mural do Facebook. 

 

2.3. Não será contabilizada a participação de usuários do Facebook que 

compartilharem o post da promoção a partir de outras páginas ou perfis, que não 

sejam da própria página do Colégio La Salle São Paulo. 

 

3. Sobre o período de participação, resultados e prazos 
 

3.1. O início da promoção é dia 18 de Janeiro de 2019. 

 

3.2. O encerramento da promoção acontecerá no dia 15 de Fevereiro de 2019. 

 

3.3. O resultado do sorteio será divulgado no dia 18 de Fevereiro de 2019, na página 

oficial do Colégio La Salle São Paulo. O ganhador será notificado por inbox e terá 

até 3 dias úteis para confirmar sua participação no sorteio. 

 

http://www.facebook.com/LaSalleSaoPaulo/


3.4. Caso o ganhador não confirme sua participação no período de 3 dias úteis após a 

notificação do resultado por inbox, o mesmo perderá o direito ao prêmio e um 

novo sorteio será realizado. 

 

4. Sobre o prêmio 
 

4.1. O ganhador ganhará uma mochila da Universidade La Salle, conforme disposta na 

imagem promocional.  

 

4.2. O prêmio não é reembolsável, tampouco pode ser convertido em espécie 

(dinheiro).  

 

4.3. A mochila deverá ser retirada no Colégio La Salle São Paulo, localizado no 

endereço Rua Santo Alexandre n° 21, Vila Guilhermina, São Paulo. O horário para 

retirada do prêmio é das 13:00  às 22:00 , de segunda a sexta-feira.  

 

5. Disposições finais 
 

5.1. Os participantes estão cientes e autorizam desde já a utilização de seus nomes e 

imagens que venham a ser feitas e/ou obtidas para fins de divulgação da 

promoção. 

 

 

 

 


