REGULAMENTO DO SORTEIO INSPIRE BLOG + ESTILO K VIAGENS
O sorteio Inspire Blog e Estilo K Viagens - Celebre o Seu Amor em Gramado tem o
intuito de premiar 01 (um) casal, com hospedagem de 02 (duas) noites no Wish Serrano
Resort & Convention Gramado, a partir de ações dos participantes que envolverão as
contas oficiais no Instagram das empresas Inspire Blog e Estilo K Viagens;
Com início às 00h do dia 06/06/2015, as ações para a participação no Sorteio poderão
ser realizadas até às 23h59min do dia 12/06/2016;
Podem concorrer ao prêmio descrito neste Regulamento todas as pessoas que
cumprirem as ações descritas na mecânica até às 23h59min do dia 12/06/2016;
Para participar do Sorteio, o participante deverá seguir os perfis oficiais no Instagram
@bloginspire_brides:
https://www.instagram.com/bloginspire_brides/
e
@estilokviagens: https://www.instagram.com/estilokviagens; fazer um regram da foto
oficial do sorteio em seu perfil pessoal com a seguinte legenda: “@inspireblog_brides e
@estilokviagens, eu quero celebrar o meu amor em #Gramado.
#InspireNamorados2016”
O casal contemplado no Sorteio receberá como prêmio 02 (duas) diárias na Suíte Wish
do hotel Wish Serrano Resort & Convention Gramado, localizado na Avenida das
Hortências, 1480 – Gramado/RS. A reserva poderá ser realizada até o dia 31/10/2016,
exceto em julho e em períodos de feriados, com horário de entrada às 14h e horário de
saída às 12h.
O resultado do sorteio será divulgado no dia 14/06/2016 no perfil oficial do Instagram
Inspire Blog (http://instagram.com/bloginspire_brides);
Após divulgação do nome da(o) ganhadora(o), a(o) mesma(o) tem até 5 (cinco) dias
corridos para entrar em contato com o Inspire Blog e a Estilo K Viagens, através dos emails: comercial@inspireblog.com.br e atendimento@estilokviagens.com.br. Caso a
vencedora(o) não se manifeste dentro do prazo estabelecido, um novo sorteio será
realizado;
Está proibida a participação de funcionários da empresa Inspire Blog, respectivos
cô njuges e parentes até terceiro grau, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, e de
quaisquer outras pessoas envolvidas na organização deste;
Ao se inscrever para participar deste sorteio, nos termos deste Regulamento, os
participantes estarão automaticamente autorizando o uso gratuito e livre de qualquer
ô nus ou encargo de seu nome, sua imagem, sua voz, seu perfil no Instagram, sob
qualquer meio, para a ampla divulgação deste Concurso;
Ao se inscrever para participar desta campanha, nos termos deste Regulamento, os
participantes autorizam o uso dos seus dados, fornecidos na inscrição, visando a
realização da mesma;

Ao se inscrever para participar deste sorteio, os participantes concordam com todos os
termos deste Regulamento.
Os participantes ainda reconhecem e aceitam que as empresas Inspire Blog e Estilo K
Viagens não se responsabilizam por nenhuma despesa de deslocamentos, taxas de
turismo e serviços cobrados pelo hotel;
Os participantes ainda reconhecem e aceitam que a Realizadora (Inspire Blog) não é
responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejui ́zo oriundos
da participação neste Concurso ou da eventual aceitação dos prêmios;
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo
imprevisto que esteja fora do controle da Realizadora e que comprometa o Concurso de
forma a impedir ou modificar substancialmente a condução deste, como originalmente
planejado;
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorri ́vel pela Comissão Julgadora e podem
ser enderençados ao e-mail: comercial@inspireblog.com.br

