
Regulamento Sorteio I Workshop Sobre Manejo de Tomate e Folhosas - Novas Tecnologias 
Aplicadas à Nutrição e ao Combate do Estresses.


Nesta promoção, a Hortifruti Brasil irá sortear 5 inscrições para o I Workshop Sobre Manejo de 
Tomate e Folhosas, que será realizado nos dias 9 e 10 de março, na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ/USP. 


Início: 8 de fevereiro 

Final: 28 de fevereiro até 23:59

Sorteio: 1° de março de 2018


Premiação: 5 inscrições para o I Workshop Sobre Manejo de Tomate e Folhosas


Para participar: 

- O participante deve ter um perfil na rede social Facebook e deve curtir a página da Revista 
Hortifruti Brasil;

- Obrigatoriamente, deve curtir a imagem da promoção, assim como marcar 4 pessoas nos 
comentários;

- Cada perfil só poderá comentar 1 vez nas imagens;

- Qualquer descumprimento das regras acima leva à invalidação de sua participação no sorteio;

- A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos 
neste regulamento;

- Cada vencedor ganhará apenas 1 credencial para participar do Workshop. A credencial é 
individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocada por outro produto/prêmio ou 
convertido em dinheiro.


Modo de sorteio: 

- Aplicativo Promoções Para a Página;

- O sorteio será realizado no dia 1° de março de 2018, pelo aplicativo, a partir de seleção 
aleatória de 5 pessoas que comentaram na imagem da promoção;

- Será verificado se o participante cumpriu os demais requisitos da promoção, sendo divulgado 
seu nome na página da Hortifruti Brasil e enviado mensagem; 

- O prêmio deve ser retirado até o dia 9 de março de 2018, no Cepea/ESALQ. 

- Os sorteados terão um prazo de 24 horas para confirmar os dados para inscrição.


Disposição Geral:  

- Qualquer pessoa, acima de 18 anos, com perfil no Facebook e residente no Brasil está apto a 
participar da promoção;

- A Hortifruti Brasil não se responsabiliza pelo transporte, deslocamento e hospedagem dos 
vencedores. Estes devem ser custeados pelos mesmos;

- Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou má 
fé comprovada, respondendo civil ou criminalmente por seus atos;

- É vedada a participação de pessoas jurídicas;

- A Hortifruti Brasil não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas 
de acesso à internet, serviços prestados pelo Facebook ou qualquer outro caso fortuito ou de 
força maior que possa impedir a participação do usuário.


Todas as dúvidas e/ou questões referentes à promoção serão solucionadas por meio do e-mail 
da Hortifruti Brasil (hfcepea@usp.br) sendo estes documentados e não podendo ser usados 
como recurso.
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