REGULAMENTO - SALÃO DA NOIVA SORTEIO
“GANHE MAIS DE 15 MIL REAIS EM PRÊMIOS PARA O SEU CASAMENTO”
Este é um Sorteio, intitulado “Ganhe mais de 15 mil reais em prêmios para o seu casamento”,
destinado somente para UMA pessoa física com no mínimo 18 anos de idade, promovido pelo
Salão da Noiva e que se rege pelo presente regulamento.

REGULAMENTO:
O prêmio é válido para noivo ou noiva, com data marcada do casamento, que ainda não tenha
contratado os produtos ou serviços que fazem parte da premiação.

O QUE FAZER PARA PARTICIPAR?
• Ter um perfil no Facebook para curtir e compartilhar o post do sorteio;
• Fazer o cadastro COMPLETO no site http://www.betaranzani.com.br/salao-danoiva/
• Estar presente no dia do sorteio;
• Caso participe, você estará de acordo com o presente regulamento.

REGRAS
• Prêmio é válido para noiva ou noivo que já tenha a data marcada do casamento;
• Caso o noivo/noiva já tenha contratado algum serviço ou produto nas empresas
participantes, não será permitido cancelar contrato para entrega do prêmio ou ficar com
crédito do valor para retirada de outras mercadorias ou serviços;
• Não cumulativo;
• O prêmio deve ser retirado “Feito o contrato de premiação” até 30 dias após o sorteio, com
prazo mínimo 90 dias de antecedência do evento;
• Não será revertida a retirada em dinheiro, somente o produto descrito.

PRÊMIOS
Maison Beta Ranzani - Locação de 1 unidade vestido da noiva no valor de até R$5.000,00
(válido para 2a locação, no modelo que estiver disponível para data pretendida); -

Black Rigor - Locação de 1 unidade casaco do noivo no valor de até R$1.400,00 (válido para
modelo que estiver disponível em estoque); Caiuá Centro de Eventos - Locação do centro de eventos no valor de R$5.000,00 (conforme
disponibilidade da empresa, valido para ano 2019). –
Hotel Caiuá - Uma per noite na suíte nupcial no hotel de Umuarama no valor de até R$700,00
(de acordo com disponibilidade de data, incluso estacionamento e café da manhã);
Clarines Doces Finos - R$ 700,00 (20 kilos de bolo 4 leites)
Lígia Grisolia - Doces finos no valor de R$400,00 (conforme disponibilidade do fornecedor).
VIP SALÃO - R$280,00(Hidratação R$ 150,00, Manicure e pedicure R$42,00, Depilação
completa R$90,00)
By Rogério Gomes - Uma produção de beleza para casamento civil, noivo e noiva, até
R$300,00 (de acordo com disponibilidade de data, incluso cabelo, maquiagem e cílios);
Simone Silva Convites e Embalagens Especiais: Personalização do kit de banheiro ( masculino
e feminino) no valor de 250,00; 100 lágrimas de alegria no valor de 390,00 Total= R$ 640,00
Restaurante Kaskata: almoço domingo para 6 pessoas 40,00 cada, (Noivo, Noiva, Pais), total
R$ 240,00
IBIS STYLES Umuarama: uma diária para casal com café. R$177,45
Black Rigor: R$ 230,00 (válido 1 locação de terno social 2º aluguel, no valor de até R$230,00,
paletó, calça, camisa e gravata).
Barbearia Seu Domingos: R$ 70,00 (1 corte de cabelo R$ 40,00, 1 corte de barba valor
R$30,00. Agendar com antecedência).

