
   REGULAMENTO DA AÇÃO PROMOCIONAL DA III SEMANA HP DE 

ENFERMAGEM  

 

 

1. Podem participar desta ação promocional todas as pessoas físicas que cumprirem o 

disposto neste regulamento e que residam na cidade de Salvador e região 

Metropolitana; 

 

2. O período de participação será durante o evento, a partir das 8:30h do dia 27/05/2015 

às 15:00h do dia 29/05/2015; 

 

3. A participação na ação promocional é individual. Fica sob responsabilidade de cada 

participante manter seu perfil do Instagram desbloqueado, seguir o @hospitalportugues 

no Instagram e curtir a fanpage do Hospital Português no Facebook, que da direito a 

participar da ação promocional; 

 

4. Entre todos participantes haverá apenas 01(um) ganhador; 

 

5. A ação contempla um Tablet; 

 

6. A ação será realizada no dia 29/05/2015 através da apuração da foto mais curtida até 

às 15:00h do dia 29/05/2015. Será eleita 01 (uma) única foto para aquisição do prêmio; 

 

7. O resultado da presente ação promocional será divulgado no dia 29/05/2015 durante a 

III Semana HP de Enfermagem.  

 

8. Para retirada do prêmio: 

O(a) ganhador(a) do Tablet deverá dirigir-se aos organizadores do evento, na recepção 

do mesmo.  

 

9. O(a) ganhador(a) autoriza a utilização de suas fotos, nome, imagem e depoimentos, 

pelo prazo de 01 (um) ano, para divulgação dos resultados da Ação Promocional, sem 

qualquer ônus adicional ao Hospital Português; 

 

10. A instituição se reserva o direito de cancelar, suspender ou modificar qualquer item 

deste regulamento a qualquer momento, bem como interrompê-lo, caso ocorram 

fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro impedimento causado por força maior 

que comprometa a integridade do concurso; 

 

11. A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos 

participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento; 

 

12. Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação na presente 

ação promocional serão submetidos à ORGANIZAÇÃO DO EVENTO para avaliação, 

sendo que as decisões dessa ORGANIZAÇÃO serão soberanas e irrecorríveis; 

 

13.  Dúvidas e informações sobre esta ação promocional poderão ser esclarecidas por 

meio de comentários ou mensagens no próprio site da instituição 



(www.hportugues.com.br) ou através do telefone 71 3203-5827, tendo como prazo 

máximo para resposta as 24 horas subsequentes; 

 

14.  O presente Regulamento é regido pela legislação brasileira. Seu texto deverá ser 

interpretado no idioma português e os participantes se submetem ao Foro da Comarca 

da Capital do Estado da Bahia para resolução de controvérsias. 

 

15. Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado da Bahia. 

 

Salvador, 27 de maio de 2015 


