
REGULAMENTO DE SORTEIO 

1. OBJETO 

O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para a premiação no sorteio de 
03 (três) Ipads Mini, 16 GB, sendo 01 (um) por dia de realização da feira CHINA BRAND 
SHOW, evento que ocorrerá entre os dias 18 a 20 de novembro de 2014 no Palácio das 
Convenções do Anhembi, na cidade de São Paulo – SP, conforme normas abaixo descritas. 

2. PARTICIPAÇÃO 

a) Poderão participar do sorteio apenas pessoas físicas que realizarem antecipadamente a 
sua inscrição de visitante através do site www.chinabrandshow.com.br até às 23h59min do dia 
17/11/2014 e que efetivamente visitarem, no mínimo, um dia da feira. 
b) A comprovação da visitação será feira através dos leitores óticos localizados no acesso 
principal da feira. 
c) Não poderão inscrever-se, concorrer, nem participar da promoção os empregados das 
empresas direta ou indiretamente envolvidas na organização deste sorteio, funcionários, 
executivos, diretores da promotora e/ou organizadora. 
d) A participação no sorteio é voluntária e gratuita, não havendo cobrança de qualquer 
espécie ou necessidade de qualquer desembolso ou compra por parte do visitante. 

3. APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO SORTEADO 

A apuração do sorteio e divulgação do nome do sorteado ocorrerá diariamente durante a 
realização da CHINA BRAND SHOW, da seguinte forma: 

DIA      APURAÇÃO  
18/11/2014  20h  
19/11/2014 20h  
20/11/2014 18h30  

a) O sorteado será contatado através dos dados cadastrais informados no momento da 
inscrição e terá o seu nome divulgado no site www.chinabrandshow.com.br e na fan page da 
CHINA BRAND SHOW (Facebook). 

4. ENTREGA DO PRÊMIO 



a) A entrega do prêmio ao sorteado será efetivada diariamente e imediatamente após a 
divulgação pelo Comitê Organizador da CHINA BRAND SHOW, caso o contemplado esteja 
presente, ou no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de reconhecimento do 
contemplado, que deverá comparecer à sede do Grupo China Trade Center para retirar o prêmio, 
mediante a apresentação de documento de identificação. 
b) O prêmio é pessoal e intransferível. 
c) Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro modelo. 
Assim, nos termos do regulamento do sorteio, já de seu conhecimento, que ora é reiterado, 
assumimos, de forma irrevogável e irretratável o compromisso de entrega do prêmio acima 
descrito. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelo Comitê Organizador da CHINA 
BRAND SHOW. 
b) O Comitê não poderá ser responsabilizada por inscrições atrasadas, enviadas 
erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o contato 
e/ou a entrega do prêmio. 
c) O Comitê não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas 
de acesso à internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a 
participação do usuário. 
d) A participação neste concurso implica na aceitação e total concordância com as regras 
dispostas no presente regulamento. 

Cordialmente 
Comitê Organizador da CHINA BRAND SHOW 2014 


