
REGULAMENTO SORTEIO PÁSCOA HOTEL ALIANÇA EXPRESS 

 

1 Disposição Gerais. 

1.1 Esta é uma promoção gratuita e, portanto, não esta sujeita a qualquer espécie de cobrança 

ou à necessidade de desembolso por parte dos participantes, nem vinculação destes ou 

dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

1.2 Podem participar dessa promoção todas as pessoas físicas, residentes no Brasil que 

cumprirem o dispositivo neste regulamento (todos os requisitos deverão ser alcançados). 

1.3 O inicio da promoção está vinculada à publicação da imagem promocional nas páginas 

oficiais do Hotel Aliança Express S.A. na internet. 

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

desclassificados. 

1.5 A participação na promoção implicará em aceitação das condições e regulamento desta 

promoção, incluindo ceder voluntariamente seus dados pessoais (nome completo, número 

telefone, e-mail e cidade onde reside).  Os dados coletados poderão ser usados 

futuramente para qualquer tipo de comunicação feita pelo Hotel Aliança Express S.A.. Os 

responsáveis pela promoção se comprometem a não vender ou repassar os dados a 

terceiros. Caso o participante deseje não receber mais nenhum comunicado no futuro, 

poderá optar por ser excluído de nossa lista a qualquer momento no recebimento dos 

comunicados.  

 

2 Sobre a participação. 

2.1 Poderão participar dessa promoção, qualquer pessoa física e residente no Brasil. 

2.2 Para concorrer, o interessado deverá acessar a página promocional no site do Hotel 

Aliança Express S.A. (www.aliancaexpress.com.br) e acessar o link da promoção, fazer o 

cadastro dos campos e clicar em participar.  

2.3 Não será contabilizada a participação de usuários que não queiram ou que não 

preencherem os dados necessários para a inscrição. 

2.4 Cada pessoa poderá inscrever-se somente uma única vez na promoção. 

2.5 A pessoa inscrita na promoção deve ser obrigatoriamente o dono dos dados, não podendo 

ser feita a inscrição para terceiros interessados.  

 

3 Sobre o período de participação, resultados e prazos. 

3.1 O inicio da promoção será dia 01 de abril de 2019, segunda-feira, a partir das 00:00h. 

3.2 O encerramento dessa promoção acontecerá no dia 18 de abril de 2019, quinta-feira, às 

11:00h, sendo que só serão contabilizados como inscritos as pessoas que preencheram o 

cadastro da promoção até essa data e hora. 

3.3 O resultado do sorteio será divulgado no dia 18 de abril de 2019, quinta-feira até às 

16:00h, através de ¨live¨ na página oficial do Hotel Aliança Express S.A. no Facebook e 

também por publicação no site da promoção. O ganhador, por sua vez, será notificado por 

e-mail e por mensagem eletrônica (facebook e WhatsApp), no dia 18 de abril de 2019 e 

terá até 15 dias úteis para retirar o premio pessoalmente no Hotel Aliança Express S.A.. 

http://www.aliancaexpress.com.br)/


 

4 Sobre o prêmio. 

4.1 O contemplado ganhará um ovo de Páscoa de 2 quilos da marca de chocolates Marchi que 

deverá ser retirado em 15 dias úteis a partir da comunicação do ganhador pelo Hotel 

Aliança Express S.A.. 

4.2 O prêmio não é reembolsável, em hipótese alguma, tampouco pode ser transformado em 

espécie (dinheiro). 

4.3 O prêmio é único e intransferível e devera ser retirado somente pelo ganhador mediante 

comprovação através de documento oficial com foto. 

4.4 Caso o ganhador não busque o premio em 15 dias uteis já citados, o mesmo perderá o 

direito ao premio e um novo sorteio será realizado com os demais participantes da 

promoção valendo às mesmas regras citadas neste regulamento. 

 

5 Disposições finais  

5.1 Os participantes estão cientes e autorizam desde já a utilização dos seus nomes e imagens 

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

5.2 O Hotel Aliança Express S.A. reserva-se o direito de alterar qualquer item desta promoção, 

bem como interrompê-la, se for necessária, sem aviso prévio. 

 

 


