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REGULAMENTO SORTEIO 

 

KIT FARDAMENTO CBTP 2017  

CBTP - CNPJ: 38.895.892/0001-09 

1. Da Participação: 

 

1.1. Para concorrer ao prêmio descrito no item 2.1 deste regulamento, os 

participantes deverão seguir a página “CBTP” (@TiroPratico) no 

Facebook, curtir o post da Promoção KIT FARDAMENTO CBTP 2017 e 

marcar 3 amigos nos comentários da foto oficial do sorteio, lembrando 

também que o participante deverá ser Confederado e estar em dia com a 

CBTP (cadastro, documentação totalmente atualizados e anuidade 2018). 

Ao concluir todas as etapas descritas acima, a participante estará 

concorrendo à promoção do dia 30/07/2018, que será realizada às 14 

horas, através da ferramenta sorteador no Facebook e publicado na 

Timeline na página da Confederação Brasileira de Tiro Prático no Facebook. 

1.2. A promoção é válida de 29/06/2018 a 29/07/2018. 

1.3. Caso o participante sorteado esteja em desacordo aos critérios descritos no 

item 1.1 deste regulamento, e deste regulamento todo em geral, outro 

atleta será sorteado em seguida. 

 

2. Da Premiação: 

 

2.1 Será sorteado um participante no Facebook que irá receber um KIT 

FARDAMENTO CBTP 2017 da Confederação Brasileira de Tiro Prático que 

conterá: 1 Casaco, 1 Camisa, 1 Boné e PIN Oficial da CBTP (fardamento 

conforme perfil do atleta – modalidade e tamanho). 

2.2 O prêmio é pessoal e intransferível. Em nenhuma hipótese o (a) premiado 

(a) poderá trocar ou repassar o prêmio. 

2.3 O resultado do sorteio será publicado nas redes sociais Facebook 

“CBTP” até às 18 horas do dia do sorteio. 

2.4 Os prêmios descritos no item 2.1 serão enviados via correio. 
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3. Dos prazos: 

 

3.1 O sorteio ao qual se refere este regulamento será realizado dia 

30/07/2018, às 14 horas, utilizando a ferramenta sorteador no Facebook. 

Caso ocorra indisponibilidade da ferramenta de sorteio para a hora 

divulgada, o sorteio será realizado assim que a ferramenta estiver 

disponível novamente. 

3.2 A divulgação do sorteado será realizada através da página “CBTP” no 

Facebook, em seguida à realização do sorteio, ou no máximo até às 18 

horas do sorteio. 

 

4. Considerações finais: 

 

4.1. A promoção é aberta a toda e qualquer pessoa residente em território 

nacional, associado à CBTP conforme aos critérios descritos no item 1.1 

deste regulamento. 

4.2. Ao participar da promoção, os concorrentes estarão concordando 

totalmente com este regulamento. Do mesmo modo, o ganhador, visando 

à divulgação do resultado desse sorteio, autoriza o uso do próprio nome e 

da imagem para divulgação em qualquer meio de comunicação, sem ônus 

de espécie alguma para os organizadores da “CBTP”. 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

regulamento serão apreciadas e decididas pela “CBTP”. 

4.3. Serão automaticamente excluídos da promoção os participantes que 

tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento. 

Caso algum participante, por motivo de força maior, seja desclassificado, 

será realizado um novo sorteio e assim sucessivamente, até ser 

selecionado um vencedor. 

4.4. A Confederação Brasileira de Tiro Prático “CBTP” se reserva o direito de 

alterar este regulamento a fim de que seja alcançado o objetivo final, seja 

no modelo de participação, prazo ou qualquer outro item, sem a 

necessidade de aviso prévio caso seja necessário. 

4.5. O Facebook e a ferramenta “sorteador” não têm qualquer responsabilidade 

sobre esse sorteio. 


