
REGULAMENTO

CAMPANHA SOUL NO NORTE

CONSIDERANDO que:

(a) A SOUL BILÍNGUE promove projeto pedagógico voltado à

democratização do acesso internacional e pretende iniciar atendimento a

jovens de estados do Norte do Brasil a partir do segundo semestre de 2022

(b) A SOUL BILÍNGUE oferece prêmios sorteáveis pela participação em

seus projetos aos alunos e doadores;

(c) O PREMIADO contribuirá com a campanha promovida pela SOUL

BILÍNGUE, podendo ser  sorteado, de acordo com regras objetivas;

(d) Além dos doadores, também será considerado ganhador 01 (um) aluno

Soul Bilíngue responsável pelo engajamento de doações à organização

social;

(e) O concurso de sorte terá 11 rodadas e será realizado em 15 de abril de

2022 (sexta-feira), às 19 horas, na página oficial da SOUL BILÍNGUE no

Facebook, por meio de plataforma segura e pública, garantida a

verificação da ampla lisura.

http://www.facebook.com/soulbilingue


(f) Antes de cada rodada de sorteio, a equipe Soul Bilíngue irá informar

quais modelos e tamanhos de camisetas compõem o KIT que será

sorteado. Não será permitida a troca do produto. Os tamanhos e modelos

que serão sorteados estão descritos na tabela a seguir:

ORDEM DOS SORTEIOS E PRODUTOS

SORTEIO 1 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA PRETA M +
CAMISETA BRANCA GG

SORTEIO 2 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA PRETA M +
CAMISETA BABY LOOK GG

SORTEIO 3 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA PRETA M +
CAMISETA BABY LOOK GG

SORTEIO 4 CAMISETA PRETA P + CAMISETA BRANCA GG +
CAMISETA PRETA M

SORTEIO 5 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA PRETA M +
CAMISETA PRETA G

SORTEIO 6 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA BRANCA G +
CAMISETA PRETA G

SORTEIO 7 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA BRANCA G +
CAMISETA PRETA G

SORTEIO 8 CAMISETA AMARELA P + CAMISETA BRANCA G +
CAMISETA PRETA P

SORTEIO 9 CAMISETA AMARELA M + CAMISETA BRANCA GG +
CAMISETA PRETA P

SORTEIO 10 KINDLE (LEITOR DE LIVROS DIGITAL)

KIT QUE SERÁ SORTEADO ENTRE ALUNOS SOUL BILÍNGUE

CAMISETA AMARELA P + CAMISETA PRETA M + CAMISETA PRETA G

Passa a valer para a Campanha Soul no Nordeste, o seguinte

REGULAMENTO

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DOAÇÃO PREMIADA

1.1 A SOUL BILÍNGUE declara expressamente que cada doador

devidamente identificado poderá, como consequência da contribuição à



Campanha Soul no Nordeste, ser contemplado com 01 (um) kit de 03 (três)

camisetas da organização social, 01 (um) leitor de livros digital

popularmente conhecido como Kindle® ou com ambos, se sorteado mais

de uma vez.

1.2 O (a) aluno (a) premiado receberá um kit de camisetas da organização

social a ser sorteado no mesmo concurso de sorte que premiará os

doadores.

1.3 Cada doação de R$ 10 (dez reais) dá direito a 1 (um) número sorteável, ou

seja: R$ 10 (dez reais) um número, R$ 20 (vinte reais) dois números, R$ 40

(quarenta reais) quatro números e, assim, sucessivamente.

1.3.1 Por tratar-se de campanha de doação premiada, o número sorteável

será obtido após a efetivação da doação.

1.4 O prêmio do concurso de sorte é intransferível.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DA CAMPANHA

2.1 A campanha Soul no Nordeste terá os seguintes prazos:

a) Período de doações: De 02 a 23 de março de 2022

b) Preenchimento do formulário de doação pelo aluno: até 23 de

março, às 14 horas

c) Sorteio de produtos: 15 de abril de 2022

d) Apresentação do Relatório Final de transparência: 29 de abril de

2022

e) Envio dos produtos, via Correios: 13 de maio de 2022



2.2 Toda doação efetuada fora do prazo será considerada inválida para

participação neste concurso de sorte e ficará como contribuição pessoal à

SOUL BILÍNGUE, podendo, se engajada por aluno, ser válida para a

campanha posterior, caso haja na atual edição.

2.3 A Soul Bilíngue declara que o prazo de envio dos produtos via Correios

pode ser ampliado sem aviso prévio enquanto os endereços para entrega

não estiverem devidamente confirmados.

2.3.1 A primeira taxa de envio cobrada pelos Correios é responsabilidade da

Soul Bilíngue, cabendo ao PREMIADO, aluno ou doador, responsabilizar-se

por novo pagamento nos casos de erro no endereço de entrega, não

recebimento do entregador, não retirada em agência de referência dos

Correios ou fator semelhante.

Mogi das Cruzes, 02 de março  de 2022.

ASSOCIAÇÃO SOUL BILÍNGUE

SOUL BILÍNGUE


