
REGULAMENTO  DA  CAMPANHA  DE  ARRECADAÇÃO  DE  TAMPINHAS  E  LACRES  –  FAAP            
SOCIAL  
 
1.   Condições   gerais  
 
1.1.  Esta  é  uma  campanha  de  caráter  exclusivamente  filantrópico,  sem  qualquer  modalidade  de              
sorteio  assemelhado  ou  pagamento  vinculado  à  aquisição  ou  ao  uso  de  qualquer  bem,  direito  ou                
serviço  dos  promotores  ou  de  terceiros,  que  será  realizado  pelo  FAAP  SOCIAL,  com  sede  na  R.                 
Alagoas,  903,  prédio  4,  2º  andar,  Higienópolis  –  São  Paulo  -  SP,  sendo  regida  pelo  presente                 
regulamento.  
 
1.2.  A  presente  campanha  é  regida  pelo  exposto  neste  regulamento  e  é  destinada  exclusivamente  a                
funcionários,  professores,  alunos  do  Colégio  e  alunos  regularmente  matriculados  em  um  dos  cursos              
de   graduação   da   FAAP,   somente   do   campus   São   Paulo.  
 
2.   Objeto  
 
2.1.  O  presente  Regulamento  tem  por  objeto  regular  as  relações  entre  FAAP  SOCIAL  e  os                
participantes   desta   campanha.  
 
2.2.  Os  participantes  podem  participar  tanto  da  doação  de  tampinhas  quanto  da  de  lacres,  sendo  que                 
a   avaliação   dos   vencedores   será   feita   de   forma   separada,   pelas   categorias   “tampinhas”   e   “lacres”.  
 
2.3.  Os  participantes  que  trouxerem  a  maior  quantidade  (em  peso)  de  lacres  e/ou  tampinhas  até  o  dia                  
30   de   novembro   de   2020   às   16h00,   farão   jus   aos   vales   compras,   conforme   abaixo:  
 
CATEGORIA   TAMPINHAS   PLÁSTICAS  
 
1º   lugar  
1   vale   de   R$   100,00   Casa   do   Pão   de   Queijo   (campus)   +     1   vale   R$   100,00   Loja   FAAP  
 
2º   lugar  
1   vale   de   R$   50,00   Sodexo   (campus)   +   1   vale   R$   50,00   Loja   FAAP  
 
CATEGORIA   LACRES   DE   LATINHAS   DE   ALUMÍNIO  
 
1º   lugar  
1   vale   de   R$   100,00   na   Sodexo   (campus)   +   1   vale   R$   100,00   Loja   FAAP  
 
2º   lugar  
1   vale   de   R$   50,00   Casa   do   Pão   de   Queijo   (campus)   +   1   vale   R$   50,00   Loja   FAAP  
 
 
2.4.  Para  concorrer,  o  participante  deverá  realizar  as  doações  de  tampinhas  e  lacres  limpos  e  secos                 
exclusivamente  na  FAAP,  na  sala  da  FAAP  SOCIAL  (4214)  de  segunda  a  sexta-feira,  das  10  horas  às                  
16   horas   até   30   de   novembro   de   2020   às   16h00.  
 
 
2.5.  As  tampinhas  devem  ser  entregues  em  sacos  separados  dos  lacres  e  ambos  devem  estar  em                 
sacolas   transparentes,   identificadas   com   nome   completo,   setor   ou   curso   e   telefone.  
 
 
2.6.   O   participante   que   trouxer   tampinhas   ou   lacres   sujos   será   desclassificado.  
 
2.7.  As  doações  serão  somadas  exclusivamente  em  nome  do  doador,  significando,  portanto  que  não               
poderão   ser   transferidos   para   outro   participante.  
 



2.8.  Os  vencedores  serão  comunicados  por  email  até  o  dia  05  de  dezembro  de  2020  e  terão  do  dia                    
07  de  dezembro  de  2020  até  o  dia  31  de  março  de  2021  para  usufruir  do  valor  prêmio  em  etapas,  ou                      
seja,  não  sendo  necessário  usar  o  valor  de  uma  só  vez.  Após  finalizado  o  período,  os  vencedores                  
não   terão   direito   a   utilizar   o   prêmio.  
 
2.9.  O  FAAP  Social  entrará  em  contato  com  os  vencedores  para  informar  como  receberão  os                
prêmios.  Serão  quatro  vencedores,  dois  para  categoria  tampinhas  e  dois  para  categoria  lacres.  Caso               
o  vencedor  não  deseje  usufruir  do  prêmio,  este  passará  automaticamente  ao  segundo  colocado  e               
assim   sucessivamente.  
 
2.10.   Os   vales   não   poderão   ser   convertidos   em   dinheiro.  
 
  
3.   Elegibilidade  
 
3.1.  A  Campanha  é  válida  somente  para  pessoas  físicas  funcionários,  professores,  alunos  do  Colégio               
e  alunos  regularmente  matriculados  em  um  dos  cursos  de  graduação  da  FAAP,  somente  do  campus                
São   Paulo.   Terceirizados   e   pessoas   jurídicas   não   podem   participar   desta   Campanha.  
 
3.2.   O   benefício   desse   presente   é   pessoal   e   intransferível.  
 
 
4.   Disposições   gerais  
 
4.1.  Todos  participantes  da  campanha  declaram,  pela  simples  participação  terem  conhecimento  dos             
termos   deste   Regulamento,   e   se   obrigam   a   respeitá-lo   naquilo   que   lhes   for   aplicável.  
 
4.2.  A  adesão  à  campanha  implica  na  aceitação  total  das  condições  e  normas  descritas  neste                
Regulamento.  
 
4.3.   Integrantes   do   setor   de   Eventos   e   FAAP   SOCIAL   não   poderão   participar   da   campanha.  
 
4.4.  Questões  eventualmente  omissas  no  regulamento  serão  decididas  a  exclusivo  critério  da             
comissão   organizadora   da   campanha.  
 
 
 

São   Paulo,   25   de   agosto   de   2020.  
 

FAAP   SOCIAL  

 


