
PROMOCIONAL - COLÉGIO  

“CURTA O OUTUBRO ROSA DA UNEOURO” 

OBJETIVO 

O presente documento tem como objetivo disponibilizar as diretrizes relacionadas à promoção 

“Curta o Outubro Rosa da Uneouro”.  A UNEOURO no uso de suas atribuições, formaliza o 

regulamento que será realizada no período de 18 a 31 de Outubro de 2019. 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

1- Seguir o Instagram da Uneouro @uneourooficial 
2- Publicar uma foto no Instagram com uma blusa/camisa rosa, marcar o perfil da UNEOURO 

(@uneourooficial) e escrever na legenda.: “Curta o Outubro Rosa da Uneouro”. 
3- O participante que desejar concorrer a promoção, deverá utilizar as hashtags 

#todosjuntosnessacausa, #outubrorosa e #colegiouneouro; 
4- Marque 5 amigos nos comentários desta publicação no Instagram.  
5- A promoção é aberta a alunos novos que desejam ingressar em 2020 e alunos que já 

fazem partem da instituição.  
6- O perfil do participante no Instagram deverá estar em modo público para que possamos 

registrar a participação. 

PROMOÇÃO 

O Participante deverá publicar a foto conforme os critérios acima, e enviar via direct a foto do 

total de curtidas de sua publicação no dia 01/11/2019 até as 12h.  O participante deverá estar 

atento aos dias de início e término da promoção, conforme regulamento. A foto mais curtida 

dentro do período de vigência será a ganhador(a) da promoção. 

Para participantes que sejam menores de idade a foto deve ser postada pelo responsável legal 

juntamente com o participante. 

Serão anuladas fotos e comentários preconceituosos ou com conteúdo obsceno, xingamentos, 

violentos e/ou considerados de mau gosto. Não nos responsabilizamos pelo envio das 

informações postadas, ou das mensagens que não cheguem em nossa base de dados.  

PREMIAÇÃO 

O ganhador da foto mais curtida receberá (01 isenção) da 1ª Mensalidade (Matrícula ou 

Rematrícula) de 2020. O prêmio é pessoal e intransferível. Serão validadas as fotos publicadas 

a partir de 18 de outubro até o dia 31 de Outubro de 2019 às 22h00min. O resultado será 

divulgado nas redes sociais da UNEOURO dia 04 Novembro às 17h00min. Caso seja identificado 

o uso de perfis fakes o participante será automaticamente desclassificado.  

O ganhador(a) que não estiver seguindo o perfil @uneourooficial, ou não cumpra as regras 

estabelecidas neste regulamento a sua participação não será validada e será automaticamente 

desclassificado.  

A UNEOURO reserva-se do dever de divulgar em suas redes sociais o nome do perfil do 

ganhador(a), assim sendo de responsabilidade do ganhador(a) comparecer na UNEOURO até o 

dia 08 Novembro às 17h00min para receber sua premiação.  

 

Ouro Preto do Oeste/RO, 18 de Outubro de 2019. 


