
Regulamento	
	

	
 

Concurso comemorativo da Copa do Mundo 2018 promovido pelo Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária das Entidades de Previdência Complementar 
de Santa Catarina A Escolha Certa. 

Para participar, você deve acompanhar nossas dicas e responder o Quiz que 
será disponibilizado a partir do dia 12 de julho.  

1. Este concurso é aberto SOMENTE aos participantes (Ativos, BPD, 
autopatrocinados) e assistidos (recebendo benefício) das entidades abaixo: 

 

2. Para participar do Concurso é necessário: 

2.1 – Acompanhar as dicas que serão disponibilizadas no site DE SUA ENTIDADE 
ou/e no Facebook do Programa A ESCOLHA CERTA: www.aescolhacerta.com.br e 
www.facebook.com/programaaescolhacerta 

2.2 - As dicas serão disponibilizadas nos dias: 26 e 28 de junho e 3, 5, 10 e 12 de 
julho. 

2.3 – As dicas remeterão a textos e/ou vídeos publicados no site do Programa A 
Escolha Certa. Leia atentamente todas as dicas e matérias, você precisará deste 
conteúdo para responder o Quiz. 



2.4 - O Quiz ficará disponível durante o período de 12 de julho a 12 de agosto. 
Cada participante/assistido poderá responder o Quiz somente UMA VEZ. 

2.5 – As dicas e matérias ficarão disponíveis para consulta no site e na página do 
programa no Facebook. 

3. Todos os participantes e assistidos que acertarem todas as perguntas do Quiz, 
que será disponibilizado no dia 12 de julho, concorrerão, através de sorteio, a uma 
televisão 55 polegadas FULL HD.  

 3.1 – O Prêmio será entregue SOMENTE A UM vencedor, a ser  sorteado 
entre todos os participantes/assistidos das entidades relacionadas no item 1 
deste regulamento, e que acertarem todas as perguntas do Quiz.  

3.2 O Sorteio ocorrerá no dia 13 de agosto de 2018 e será divulgado até dia 
17 de agosto.   

4. O Prêmio será entregue ao vencedor no endereço cadastrado na tela de 
“identificação” do Quiz. A entrega será realizada diretamente pelo fornecedor num 
prazo aproximado de 45 dias. 

5. É obrigatório o preenchimento da tela de informações cadastrais que será 
disponibilizada no Quiz no dia 12 de julho. 

6. Serão automaticamente desclassificados os participantes do Quiz que não 
atenderem as regras previstas neste regulamento. 

7. Os vencedores deste concurso autorizam, desde já, o uso do seu nome e de sua 
imagem em qualquer meio de comunicação destinado a divulgação dos resultados 
deste concurso. 

8. A participação na promoção implica na aceitação irrestrita deste regulamento. 

9. Período do Concurso: 

Divulgação das dicas: 26 e 28 de junho e 3, 5, 10 e 12 de julho. 

Prazo para responder o Quiz: 12 de julho a 12 de agosto.		

	

	

	


