Regulamento da Promoção: “MÃE FITNESS”
Início: 11 de Abril de 2016
Término: 10 de Maio de 2016 às 17:00
1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO
1.1Esta promoção, promovida pela ADRUN Calçados, é válida em todo o território nacional, durante o
período acima estabelecido e estará concorrendo a 02 (dois) pares de tênis da ADRUN Calçados.
1.2 É apenas permitida a participação de maiores de 12 (doze) anos. A participação de menores de 18
(dezoito) anos é permitida apenas se representados ou assistidos por seus responsáveis legais.
1.3 A participação não tem custo e implica na aceitação total e irrestrita das condições estabelecidas neste
Regulamento.
1.4 O resultado será divulgado na Fan Page da ADRUN Calçados no dia 10 de Maio de 2016 às 17:30
2. COMO PARTICIPAR
2.1 Para participar o interessado deverá ser fã da página ADRUN Calçados (Clique neste link para curtir
nossa página www.facebook.com/adruncalcados)
2.2 Deverá compartilhar a imagem do post promocional em modo público.
2.3 Anotar o nome da mãe na parte dos comentários do post promocional.
3. PREMIAÇÃO
3.1 O sorteio será realizado pela equipe responsável da Adrun de maneira aleatória.
3.2 O ganhador terá o direito de escolher 2 (dois) pares de tênis, modelos com as seguintes numerações
disponíveis: 33 ao 44, presentes no site: www.adrun.com.br. Sendo que um para o ganhador e o outro para
a mãe do mesmo.
3.3 O prêmio é individual, intransferível e não é permitido repassar para outra pessoa.
3.4 Em hipótese nenhuma o prêmio será convertido em dinheiro.
3.5 O contemplado com o prêmio deverá enviar seus dados completos (Nome, endereço, telefone) para o
e-mail: vendas1@adrun.com.br em até 72h a partir da divulgação do resultado, ou perderá o prêmio e será
providenciado um novo vencedor.
3.6 O e-mail para envio dos dados deverá ser o mesmo do cadastrado no Facebook.
3.7 A entrega do prêmio será feita via Correio e restrita ao território nacional. Endereços de outros países
não serão aceitos.
3.8 O prazo de envio do prêmio é de até 30 dias.
3.9 A ADRUN Calçados não se responsabiliza por danos, extravio, ou problemas com o endereço de
entrega, ocorridos nos serviços dos Correios.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Ao participar desta promoção, o participante manifesta sua total e incondicional aceitação a este
Regulamento.
4.2 Este regulamento ficará disponível no período promocional no site: www.adrun.com.br
4.3 As dúvidas e qualquer situação não previstas neste Regulamento serão analisadas por uma comissão
composta por representantes da ADRUN.
4.4 Quaisquer desobediência a um ou mais critérios definidos no presente Regulamento constituirá
fundamento para desclassificação do participante.
4.5 Não é permitido a participação de funcionários da ADRUN Calçados, assim como as respectivas
controladoras, coligadas, subsidiárias, filiais, franquias, agências, sucursais, estabelecimento ou escritório,
bem como seus funcionários, administradores, diretores, representantes, distribuidores, franqueados,
agentes, cessionários ou licenciados e, ainda, todas as pessoas físicas e jurídicas vinculadas a qualquer
título ao grupo econômico aos quais aquelas empresas pertençam.
4.6 O ganhador concorda, desde já, na utilização de seu nome e imagem para a divulgação da Promoção,
por prazo indeterminado, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para a ADRUN.
4.7 A ADRUN reserva-se o direito, a seu critério exclusivo, de cancelar, encerrar, modificar ou suspender a
promoção a qualquer hora, por qualquer motivo que seja, sobretudo em caso de irregularidade ou fraude
que afete qualquer etapa da promoção, com relação ao cadastramento, indevida por parte de qualquer
participante.
4.8 O nome completo do ganhador será publicado no Facebook.
4.5 Todo e qualquer comentário ofensivo ou desrespeitoso será apagado e desconsiderado.
4.6 Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos sobre esta promoção poderão ser postadas na página da
ADRUN no Facebook (www.facebook.com/adruncalcados)
4.7 Esta promoção não é de nenhuma forma patrocinada, endossada, administrada ou associada ao
"FACEBOOK".
4.8 Todas as informações recebidas dos participantes são passadas para a ADRUN Calçados, não para o
Facebook.

