Radha Brasil Edições e Serviços Ltda.
“Seleções do Reader’s Digest”
Rua do Carmo, nº 43 – 10º andar – Centro
20011-020 Rio de Janeiro – RJ
CNPJ/MF: 00.756.381/0001-33
Promoção Comercial
“Quiz Seleções 75 Anos”
EXTRATO DE REGULAMENTO
Consulte a versão completa do Regulamento nos sites www.selecoes.com.br/concurso
e http://selecoes75anos.com.br/quiz
1. DISPOSIÇÕES INICAIS:
1.1. Essa promoção comercial intitulada “Quiz Seleções 75 Anos” tem como objetivo fomentar
as
vendas
dos
produtos
comercializados
pela
empresa
requerente
no
site http://www.selecoes75anos.com.br, bem como a exposição da marca “Seleções do
Reader’s Digest” e da revista “Seleções do Reader’s Digest”.
1.2 Não participam desta promoção quaisquer dos produtos vedados pelo artigo 10 do Decreto
nº 70.951/72, assim estabelecidos: medicamentos, armas, munições, explosivos, fogos de
artifício ou estampido, bebidas alcoólicas, fumo e derivados destes.
1.3 Esta promoção comercial será divulgada por todos os meios existentes ou que venham a
existir, tais como, mas não limitados a anúncios, filmes publicitários, mala-direta, internet,
catálogo de produtos, e-mail marketing, mobile marketing, telemarketing.
2. INÍCIO E TÉRMINO:
2.1 Esta promoção comercial terá início no dia 01/05/2017 e término no dia 03/01/2018.
3. PERÍODO DE PARTIPAÇÃO:
3.1 A participação nesta promoção comercial se dará no período compreendido entre os dias
01/05/2017 e 29/12/2017, segundo o horário oficial de Brasília.
3.2 A promoção será composta por 8 (oito) etapas, cujos prazos de participação e datas de
apuração estão discriminados no cronograma a seguir:

Etapa

Período de Participação
Início
Término

Data de Apuração

Prêmio

1ª Etapa – Maio

01/05/2017

31/05/2017

01/06/2017

2ª Etapa – Junho

01/06/2017

30/06/2017

03/07/2017

3ª Etapa – Julho

01/07/2017

31/07/2017

01/08/2017

4ª Etapa – Agosto

01/08/2017

31/08/2017

01/09/2017

Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções

5ª Etapa – Setembro

01/09/2017

29/09/2017

02/10/2017

6ª Etapa – Outubro

01/10/2017

31/10/2017

01/11/2017

7ª Etapa – Novembro

01/11/2017

30/11/2017

01/12/2017

8ª Etapa – Dezembro

01/12/2017

29/12/2017

03/01/2018

Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções
Caixa Comemorativa dos 75
Anos de Seleções

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Esta promoção comercial é válida para todo o território nacional e destinada a todo e
qualquer consumidor que preencha as condições de participação estabelecidas no Regulamento
–
que
poderá
ser
consultado
pelos
sites
www.selecoes.com.br/concurso
e http://selecoes75anos.com.br/quiz –, sendo este documento tão somente uma versão
reduzida do Regulamento.
4.2 Para ingressar na promoção, os participantes deverão acessar
link http://selecoes75anos.com.br/Quiz, informando obrigatoriamente os seguintes dados:
(a) Nome; (b) Sobrenome; (c) Apelido; (d) E-mail; e (e) Telefone e/ou Celular.

o

4.2.1 É obrigatório que o participante assinale a caixa “Aceito os termos” antes de poder
ingressar na promoção.
4.3 A cada etapa da promoção, serão apresentadas aos participantes 15 (quinze) perguntas,
tendo cada pergunta no mínimo 2 (duas) e no máximo 5 (cinco) alternativas.
4.3.1 As perguntas de cada etapa da promoção aparecerão sempre na mesma ordem
para todos os participantes.
4.3.1.1 As alternativas de cada pergunta aparecerão sempre na mesma ordem para
todos os participantes.
4.3.2 Ao terminar de responder as 15 (quinze) perguntas da etapa da Promoção em que
está concorrendo, será mostrado ao participante o ranking com as posições dos outros
participantes, identificados pelo Apelido (conforme indicado no item 5.2.c), assim como sua
posição nesse mesmo ranking.
4.3.3 Ao começo de cada nova etapa, indicada no item 3.2 pela data de “Início”, serão
trocadas todas as perguntas do questionário, mantendo-se os dispostos nos itens 4.3, 4.3.1,
4.3.1.1 e 4.3.2.
4.4 Cada participante poderá responder o questionário somente 1 (uma) vez a cada etapa.
4.4.1 É permitida a participação da mesma pessoa em etapas diferentes.
4.4.2 É permitido ao ganhador de 1(uma) ou mais etapas participar de outras etapas
posteriores.
5. CONDIÇÕES QUE INVALIDAM A PARTICIPAÇÃO
5.1 Não serão aceitos questionários incompletos, sem que tenham sido respondidas as 15
(quinze) perguntas da etapa em andamento.

5.2 Não serão aceitos questionários respondidos fora do Período de Participação determinado
no item 3.
5.3 No caso de preenchimento incorreto de nome, sobrenome, email ou telefone/celular, como
disposto nos itens 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d e 4.2.e, incorrendo em impossibilidade de
identificação do participante na promoção, este não poderá receber seu prêmio caso seja o
ganhador.
5.3.1 Na situação prevista pelos itens 5.1, 5.2 e 5.3, será considerado o ganhador o
participante que ocupava o lugar imediatamente anterior no ranking da etapa em questão,
utilizando-se os critérios indicados no item 6.5.
5.3.1.1 Caso este participante também tenha sua participação invalidada pelos itens 5.1,
5.2 e e 5.3, será aplicada a regra do item 6.5 até que seja identificado um participante válido.
6. PRÊMIOS, FORMA DE APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
6.1 Nesta promoção, serão distribuídos 8 (oito) prêmios no valor total de R$ 1.358,40 (um mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), nos termos abaixo descritos:
6.1.1 “Caixa Comemorativa dos 75 Anos de Seleções”, no valor unitário de R$ 169,80 (cento e
sessenta e nove reais e noventa centavos), contendo os seguintes itens:
6.1.1 (a) 1 (uma) “Caixa Comemorativa dos 75 Anos”: Caixa no formato 19,5 cm x 16,5
cm x 3 cm
6.1.1 (b) 1 (uma) “Edição Especial de Aniversário”: Revista no formato 13,4 cm x 18,4
cm, com 160 páginas, da editora Seleções do Reader’s Digest. EAN: 9-788-576-451-303
6.1.1 (c) 1 (um) livro “75 Anos de Humor com Seleções”: livro no formato 13,4 cm x 18,4
cm, com 192 páginas, da editora Seleções do Reader’s Digest. ISBN: 978-85-7645-639-1
6.1.1 (d) 1 (uma) “Caneta-Tinteiro”: de metal, na cor preta, com detalhes dourados.
Acompanha refil.
Descrição do Prêmio

Quantidade

Valor Unitário (R$)

Caixa Comemorativa dos 75 Anos
(caixa + revista + livro + caneta)
Total

8 unidades

R$ 169,80

6.2
Os
prêmios
em
questão
site http://www.selecoes75anos.com.br/produto.

R$ 1.358,40
estarão

exibidos

no

6.3 Os prêmios distribuídos gratuitamente aos contemplados nesta promoção não poderão ser
convertidos em dinheiro, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 5.768/71.
6.4 O ganhador de cada etapa será apurado em sua respectiva Data de Apuração, conforme
cronograma apresentado no item 3.2.
6.5 Será considerado o ganhador de cada etapa o participante que, ao término do Período de
Participação da respectiva etapa, tiver obtido o 1º lugar no ranking, segundo os seguintes
critérios:
6.5.1 Critério nº 1: o participante com a maior quantidade de acertos

6.5.2 Critério nº 2: caso haja 2 (dois) ou mais participantes com a mesma quantidade
de acertos ao final da etapa da promoção, será utilizado como critério de desempate o
menor tempo utilizado para responder às 15 (quinze) questões.
6.6 Após a identificação do ganhador de cada etapa da promoção comercial, indicadas no item
3.3, será disponibilizada nos endereços www.selecoes.com.br/concurso
e http://selecoes75anos.com.br/quiz a listagem com ganhadores das respectivas etapas até
então realizadas.
6.7 O acesso à listagem de ganhadores será livre aos interessados.
7. ENTREGA DO PRÊMIO
7.1 Após a identificação do ganhador de cada etapa, a Requerente entrará em contato com o
mesmo através de telefone/celular por ele informado no item 4.2, informando-o de que foi o
ganhador da respectiva etapa e indicando os procedimentos necessários para o recebimento do
prêmio.
7.2 O ganhador deverá, após o citado contato telefônico, enviar cópia eletrônica de documento
com número de RG e CPF e também de Comprovante de Residência para o email vera.lucia@radhabrasil.com.br.
7.2.1 O prêmio será enviado ao endereço indicado no Comprovante de Residência
disponibilizado pelo ganhador, e todos os custos de envio e frete serão custeados pela
Requerente, sem que o ganhador sofra qualquer ônus ou cobrança relativa ao envio de seu
prêmio.
7.2.2 Os prêmios serão entregues aos respectivos ganhadores no prazo de até 20 (vinte)
dias úteis, contados a partir da data de envio, por parte do ganhador, da documentação prevista
no item 7.2.
8. DECADÊNCIA
8.1 O prazo para caducidade do direito ao prêmio sorteado será de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data da Apuração do Ganhador. Caso, o prêmio não venha a ser reclamado
no referido prazo, o seu valor total deverá ser revertido a favor do Tesouro Nacional.
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
10.1 Os participantes inscritos na presente Promoção desde já cedem mediante consentimento
tácito, a título gratuito, à Radha Brasil Edições e Serviços Ltda., pelo prazo de 12 (doze) meses a
contar da data da apuração, os direitos à imagem, sons de voz e nome, mediante o uso de
fotografias, retratos, gravuras, para fins de publicação e veiculação em mídia eletrônica e mídia
impressa, tais como Internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais, revistas, incluindo outras
modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas, a serem divulgados em
território nacional, cujo objetivo seja a divulgação dos resultados e conquista dos prêmios nesta
Promoção, sem qualquer ônus à Empresa Promotora.

10.2 As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão,
primeiramente, dirimidas pela promotora; persistindo-as, estas deverão ser submetidas à
apreciação da Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais – CEPCO da Caixa Econômica
Federal. Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente
fundamentadas.
10.3 Ficará vedada a participação de funcionárioas da empresa promotora Radha Brasil
Edições e Serviços Ltda., bem como os funcionários de demais empresas diretamente envolvidas
nos processos de planejamento, elaboração e promoção da campanha. O atendimento ao acima
disposto será de inteira responsabilidade da empresa promotora.
10.4 O regulamento dessa promoção poderá ser consultado nos
sites www.selecoes.com.br/concurso e http://selecoes75anos.com.br/quiz, sendo que a
participação na presente promoção caracteriza por si, a aceitação por parte dos participantes
de todos os termos e de todas as condições do regulamento.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAIXA nº 3-0416/2017

