Regulamento da PROMOÇÃO: “Quiz Banricoop”
- DO OBJETIVO Artigo 1º: a PROMOÇÃO tem por objetivos:
a. Promover a Banricoop e o uso do app Banricoop Mobile;
b. Estimular a particpação dos cooperados via Quiz disponível no app Banricoop Mobile;
c. Sortear prêmios entre os cooperados participantes do Quiz.
Parágrafo único: A presente promoção não está sujeita a autorização prévia do agente regulador, conforme Lei 5.768/71 e Decreto 70.951/72.
- DOS PARTICIPANTES Artigo 2º: podem participar da PROMOÇÃO todos os cooperados ativos da Cooperativa.
Parágrafo primeiro: estão impedidos de concorrer à premiação:
a. Os funcionários e membros integrantes dos órgãos estatutários da Banricoop, bem como seus parentes até segundo grau, em linha reta
ou colateral.
b. Os cooperados que não estiverem em dia com suas obrigações estatutárias.
Parágrafo único: Em caso de desligamento do cooperado, este perderá o direito de participar da PROMOÇÃO. Ou seja, não poderá participar
dos sorteios.
- DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO –
Artigo 4º: o cooperado concorre na PROMOÇÃO mediante a sua participação no Quiz no período descrito no artigo 7º.
Artigo 5º: A Banricoop lançará semanalmente uma nova questão a ser respondida, exclusivamente via app Banricoop Mobile, que poderá ser de
cunho institucional, comportamental ou de educação financeira.
Parágrafo único: as questões institucionais e comportamentais não exigem o acerto na resposta, bastando aos cooperados participantes
responderem para que obtenham 01 (um ponto) por questão respondida. As questões de educação financeira exigem o acerto na resposta para que
o cooperado participante pontue (com 01 ponto) por questão respondida corretamente.
Artigo 6º: concorrem aos sorteios mensais e ao sorteio final, aqueles cooperados que obtiverem, pelo menos, 01 ponto. Quanto maior a pontuação
que cada cooperado participante obtiver, maior será sua chance de ser sorteado.
- DO PERÍODO DE DURAÇÃO Artigo 7º: a PROMOÇÃO terá início em 02 de maio de 2019 e término em 28 de novembro de 2019.
Parágrafo único: A comissão organizadora da PROMOÇÃO poderá estender ou alterar os prazos de funcionamento da PROMOÇÃO
mediante comunicado aos cooperados.
- DA FORMA DE PREMIAÇÃO Artigo 7º: A premiação ocorrerá por meio de sorteios mensais entre os cooperados participantes do Quiz;
Parágrafo primeiro: A entrega dos prêmios previstos no caput deste artigo poderá ser realizada em mãos, na sede da Banricoop, ou pelo
sistema de envio, conforme preferência do cooperado premiado.
Parágrafo segundo: O sorteio ocorrerá nas últimas quintas-feiras de cada mês, entre maio e novembro de 2019, contendo os números de
cooperados participantes no respectivo mês do sorteio.
Parágrafo terceiro: Cada cooperado participante concorrerá conforme a pontuação obtida no mês em que participou. Ou seja, se o cooperado
obteve 04 pontos, concorrerá com 04 números no respectivo mês de sua participação.
Parágrafo Quarto: Os números serão criados de acordo com o ranking de pontuação do mês, ou seja, no momento da criação dos números
caso o cooperado com maior pontuação possua 4 pontos, receberá os números 01, 02, 03 e 04 para participar do sorteio. Ato contínuo, caso o
segundo cooperado com maior pontuação possua 3 pontos, receberá os números 05, 06 e 07 para participar do sorteio e, assim, consecutivamente.
Parágrafo Quinto: Concorrerão ao sorteio final (novembro), todos os cooperados participantes que pontuaram ao longo da promoção (maio
a novembro). Quanto maior a pontuação, mais chances terá do cooperado participante ser sorteado no prêmio final, sendo os números distribuídos
de acordo com o ranking geral de todos os meses.
Artigo 8º: o resultado dos sorteios mensais da PROMOÇÃO será divulgado no primeiro dia útil após a realização do sorteio e, a entrega oficial do
prêmio, será realizada na sede da Banricoop, em horário e data a serem agendados com o cooperado sorteado ou mediante o sistema de envio,
conforme preferência do cooperado premiado.
- DOS PRÊMIOS Artigo 9º: os sorteados dos meses de maio a outubro, recebem um (01) prêmio, conforme as possibilidades abaixo:
a. Caixa de som JBL GO 2
b. Cafeteira Nespresso Inissia
c. Google Chromecast 3
d. Fone de ouvido wireless JBL 950
e. Fone de ouvido Sony (WH-CH400)
f.
Panela Sauté Grand 24cm Flavorstone
Artigo 10º: o sorteado do mês de novembro recebe um (01) prêmio, conforme abaixo:
a. iPhone XR Apple
Parágrafo primeiro: os prêmios são pessoais e intransferíveis.
Parágrafo segundo: em nenhuma hipótese a Banricoop repassará o valor do prêmio em dinheiro ao cooperado ganhador.
Parágrafo terceiro: Após o prazo de 8 (oito) meses do sorteio, o prêmio perderá a validade, sendo inviabilizada a sua utilização.
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- DAS CONDIÇÕES GERAIS –
Artigo 11º: os resultados da PROMOÇÃO serão divulgados pelos veículos de comunicação da Banricoop, a seu critério.
Parágrafo Primeiro: Os cooperados contemplado nos sorteios autorizam a Banricoop a utilizar seus nomes, sua imagens e vozes, de
forma gratuita e por tempo indeterminado, com finalidade de divulgação do resultado em publicidade local e Nacional.
Artigo 12º: a Banricoop está completamente isenta de responsabilidade quanto à qualidade dos prêmios, devendo eventuais reclamações serem
dirigidas diretamente ao fabricante ou prestador de serviços.
Artigo 13º: a participação na PROMOÇÃO implica na aceitação integral deste Regulamento. A Banricoop reserva-se o direito de recusar a participação
de qualquer pessoa que não reúna os requisitos descritos neste regulamento e que não cumpra com os termos de participação ou viole o espírito do
concurso.
Artigo 14º: A Banricoop reserva-se o direito de modificar em qualquer momento o regulamento, ou mesmo sua possível anulação antes do prazo
prefixado, sempre que exista justa causa, comprometendo-se a comunicar o novo regulamento e as novas condições do concurso ou sua anulação
definitiva, se for o caso, com a suficiente antecipação e publicidade, sem que exista direito a qualquer indenização em favor dos participantes.
Artigo 15º: a comissão organizadora desta PROMOÇÃO será composta por três colaboradores da equipe Banricoop e um Diretor Executivo, nomeados
pela Diretoria em reunião.
Artigo 16º: casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a este regulamento serão resolvidas pela comissão organizadora da PROMOÇÃO.
Artigo 17º: Este Regulamento foi aprovado pela Diretoria Executiva da Banricoop em 28 de março de 2019, e registrado na ata 08 de reunião.
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