CAMPANHA DE INCENTIVO À FILIAÇÃO AO SINDIFORT
2018

REGULAMENTO

A CAMPANHA DE INCENTIVO À FILIAÇÃO ao Sindifort é uma
realização do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de
Fortaleza - SINDIFORT, CNPJ Nº 23.562.937/0001-56, com sede à Rua 24 de Maio, nº
1188, bairro Centro, Fortaleza - Ceará. Serão sorteados 06 (seis) prêmios por mês, no
período de julho a novembro de 2018.

Participarão do SORTEIO PRINCIPAL os servidores que estiverem
devidamente filiados e em dias com as suas obrigações estatutárias, inclusive com o
desconto da contribuição financeira nos contracheques.
O Sindifort promoverá também um SORTEIO EXTRA para os servidores que
se filiarem ao sindicato até o dia 25 de cada mês e que por questão de operacionalidade,
tempo ou, por qualquer outro motivo, não houver confirmação do desconto consignável
da contribuição financeira.
A partir da comprovação do desconto nos contracheques, os servidores
participarão do sorteio principal automaticamente.

OS PRÊMIOS DOS SORTEIOS PRINCIPAIS serão os seguintes itens:
bicicletas, micro-ondas, televisores 24", micro systens, duas diárias na Pousada das
Marés em Mundaú (associado e 01 acompanhante), duas diárias no SESC - Iparana
(associado e 01 acompanhante), celulares, bebedouros (geláguas).
OS PRÊMIOS DOS SORTEIOS EXTRAS serão os seguintes: sanduicheiras,
ferro de passar, jogo de toalhas, espremedores de frutas.

DA MODALIDADE DO SORTEIO - Para os sorteios dos prêmios serão
utilizadas as matrículas dos associados através do software disponível no endereço
eletrônico www.sorteador.com.br.
NÃO PARTICIPARÃO DOS SORTEIOS - Os integrantes da estrutura
organizacional do Sindifort: Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e respectivos
suplentes, Delegados de base, titulares e suplentes e integrantes dos Núcleos de Base.
DO LOCAL, DATAS E ACOMPANHAMENTO DOS SORTEIOS - Os
sorteios ocorrerão no auditório do SINDIFORT e poderão ser acompanhados por meio
das mídias sociais da entidade (site, facebook, twitter) e de forma presencial na Sede do
Sindifort, nas seguintes datas e horários, com a premiação mensal a seguir:

SORTEIO PRINCIPAL
1º SORTEIO: Dia 27 de julho de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Bicicleta, micro-ondas, televisor, celular, 02 diárias na Pousada das Marés - Mundaú
(associado e 01 acompanhante), gelágua.
2º SORTEIO: Dia 31 de agosto de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Bicicleta, micro-ondas, 02 diárias no SESC - Iparana (associado e 01 acompanhante),
celular, microsystem, gelágua
3º SORTEIO: Dia 28 de setembro de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Bicicleta, micro-ondas, televisor, 02 diárias na Pousada das Marés - Mundaú
(associado e 01 acompanhante), gelágua e microsystem
4º SORTEIO: Dia 26 de outubro de 2018, (sexta-feira) às 14h - Sindifort.
- Bicicleta, micro-ondas, televisor, 02 diárias no SESC - Iparana (associado e 01
acompanhante), gelágua, microsystem.
5º SORTEIO: Dia 30 de novembro de 2018, (sexta-feira) às 14h - Sindifort.
- Bicicleta, micro-ondas, televisor, celular, microsystem, gelágua.

SORTEIO EXTRA
1º SORTEIO: Dia 27 de julho de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Sanduicheira, ferro de passar, jogo de toalhas, espremedor de frutas.
2º SORTEIO: Dia 31 de agosto de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Sanduicheira, ferro de passar, jogo de toalhas, espremedor de frutas.
3º SORTEIO: Dia 28 de setembro de 2018, (sexta-feira), às 14h - Sindifort
- Sanduicheira, ferro de passar, jogo de toalhas, espremedor de frutas.
4º SORTEIO: Dia 26 de outubro de 2018, (sexta-feira) às 14h - Sindifort.
- Sanduicheira, ferro de passar, jogo de toalhas, espremedor de frutas
5º SORTEIO: Dia 30 de novembro de 2018, (sexta-feira) às 14h - Sindifort.
- Sanduicheira, ferro de passar, jogo de toalhas, espremedor de frutas.
- Os ganhadores terão um prazo de até 30 dias para receber os prêmios na sede do
Sindifort, de segunda a sexta-feira, de 08h30min as 11hs e 12h30min as 16h. Caso o
associado não compareça à entidade no prazo de 30 dias, o prêmio será acrescentado ao
sorteio do mês subsequente, dentro da campanha.
- Para os ganhadores do sorteio principal das Diárias na Pousada das Marés, localizada
em Mundaú, e SESC Iparana ficarão assegurados o prazo de 30 dias para receberem e
mais 30 dias para utilização das diárias.

CHANCES DE GANHAR NO SORTEIO PRINCIPAL: Cada associado concorrerá
a um prêmio no sorteio principal, com uma chance. Para acrescentar os números de
chances o associado deverá participar das atividades convocadas pelo Sindifort, tais
como: assembleias, atos, reuniões de base. Para cada atividade que o servidor participar,
terá direito a mais uma chance, que será comprovada mediante lista de presença do
evento.

CHANCES DE GANHAR NO SORTEIO EXTRA: O servidor que se filiar até o dia
25 de cada mês e não tiver o desconto no contracheque, concorrerá com uma chance.
Para acrescentar os números de chances o associado deverá participar das atividades
convocadas pelo Sindifort, tais como: assembleias, atos, reuniões de base. Para cada
atividade que o servidor participar, terá direito a mais uma chance, que será comprovada
mediante lista de presença do evento.
SOBRE OS PRÊMIOS: As imagens dos prêmios utilizadas para a divulgação da
campanha são meramente ilustrativas, podendo variar de marca, modelo, tamanho,
dimensões gerais e valores de mercado.
ENTREGA DE PRÊMIO: O Sindifort se reserva o direito de vetar a entrega de
prêmio ao servidor que não preencher as condições estabelecidas neste regulamento,
bem como aquele que atue de forma a desvirtuar, burlar ou fraudar a campanha. Para
efeito desta cláusula, considera-se fraude a participação através da obtenção de
benefício/vantagem de forma ilícita ou contra os termos do presente regulamento.
CASOS OMISSOS: Eventuais casos omissos no presente regulamento serão resolvidos
pela comissão responsável pela Campanha de Incentivo a Filiação Sindifort.
DISPONIBILIZAÇÃO DO REGULAMENTO: O regulamento da campanha ficará
disponível no site do Sindifort, em versão impressa (folder, notas) no material de
divulgação da campanha de filiação na sede do Sindicato, e formato digital nas mídias
sociais.
DÚVIDAS SOBRE A CAMPANHA: Toda e qualquer dúvida poderá ser esclarecida
na Sede do Sindifort, pela Comissão da Campanha de Incentivo a Filiação, ou através
do telefone (85) 3211.3700, de segunda a sexta-feira, de 08h às 11h e de 12h30min às
16h.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: Os sorteios ocorrerão de acordo com os critérios
estabelecidos neste regulamento.

