
PROMOÇÃO – O AMOR ESTÁ NO AR 
 
1. Vigência da Promoção: 
1.1 A promoção “O amor está no ar” vai sortear 01 (um) iPod Shuffle no Facebook da BP 
Balões Personalizados, no dia 12 de Junho de 2012. 
1.2 Esta PROMOÇÃO terá início no dia 04 de Junho de 2012 e se encerrará no dia 12 de Junho 
de 2012.  
1.3 O sorteio será realizado pelo sistema Sorteie.me, no dia 12 de Junho de 2012, às 17 
(dezessete) horas.  
1.4 A divulgação do vencedor desta promoção será realizada, no dia 12 de Junho de 2012, a 
partir das 17 (dezessete) horas. 
 
2. Como participar da Promoção: 
2.1 Poderá participar desta PROMOÇÃO qualquer pessoa física, maior de 18 anos de idade. 
2.2 Para participar, o interessado deverá clicar no ícone “Quero Participar”, localizado na guia 
“Dia dos Namorados”, do Facebook da BP Balões Personalizados, no período de 04 de Junho 
de 2012 a 12 de Junho de 2012.  
 
3 Premiação: 
3.1 Será premiado 01 (um) participante que atender aos critérios 2.1 e 2.2 deste regulamento, 
e que for sorteado pelo sistema Sorteie.me, no dia 12 de Junho de 2012.  
3.2 O vencedor da PROMOÇÃO irá ganhar 01 (um) iPod Shuffle. 
3.3 O nome do participante vencedor será divulgado no Facebook, no Twitter e no Blog da BP 
Balões Personalizados, quando serão solicitados contatos para entrega do prêmio.  
 
4. Disposições Gerais: 
4.1 O participante autoriza a BP Balões Personalizados, pelo prazo de 01 (um) ano contado a 
partir do período de vigência, a fazer uso de seu nome, voz e imagem, sem qualquer ônus para 
a BP Balões Personalizados, para divulgação desta PROMOÇÃO e de seus resultados, em 
qualquer tipo de mídia. 
4.2 É vedada a participação de funcionários da empresa BP Balões Personalizados e MIND – 
Marketing Inteligência Digital. 
4.3 A mera participação nesta PROMOÇÃO caracteriza a aceitação dos termos e condições 
previstos neste regulamento.  
 
Esta é uma Promoção Cultural, conforme especificado no art. 30 do Decreto No. 70.951, de 09  
de agosto de 1972. A distribuição do prêmio desta promoção é GRATUITA. Promoção Cultural  
promovida pela empresa BP Balões Personalizados. 
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