Regulamento
DIA DOS NAMORADOS 2018

Participação:
Apenas poderão concorrer clientes das unidades PHYSICAL. Não será aceita a
inscrição de funcionários, parentes de funcionários e parceiros.
Não há obrigatoriedade que os dois personagens do relato sejam alunos da Physical,
porém um deles deverá estar com matricula em dia.
A premiação é pessoal e intransferível.
Para o caso de participantes menores de idade alertamos que o prêmio somente será
entregue aos pais ou responsáveis.
Inscrição
Cada aluno poderá enviar apenas um relato.
A inscrição será efetivada mediante o recebimento do e-mail, acompanhadas dos
seguintes dados: nome completo, matrícula, unidade e telefone para contato. É
fundamental citar o assunto do e-mail: “Como fui do CRUSH ao CASO SÉRIO?”.
Inscrição por e-mail: nossahistoria@physical.com.br
Para os relatos encaminhados por e-mail será considerada a data de recebimento do
mesmo.
Relatos
A PHYSICAL se reserva o direito de não aceitar a inscrição de relatos que fujam ao
propósito do concurso.

Seleção e Comissão Julgadora
A Comissão Julgadora será composta pelo Departamento de Marketing da PHYSICAL.
Caberá à Comissão Julgadora escolher os primeiros colocados, bem como selecionar
o melhor relato que será publicado nas mídias digitais e murais das unidades da
academia.
Serão considerados os seguintes critérios de avaliação:
1. Coerência com o tema;
2. Emoção captada pelo relato;.

A Comissão Julgadora poderá deixar de analisar total ou parcialmente os relatos
apresentados que não preencherem os requisitos previstos neste regulamento, bem
como eliminar concorrentes que tenham deixado de apresentar quaisquer dos dados
pessoais solicitados.
As decisões da Comissão Julgadora são soberanas, não cabendo qualquer
impugnação ou recurso.]

Premiação / Publicação
O autor do relato avaliado como melhor pela Comissão Julgadora será contemplado
com:
:: Um jantar para casal no restaurante OUTBACK localizado no Shopping Boulevard
Rio, com direito a 01 prato principal, 01 refil de refrigerante ou chá e 01 sobremesa
por pessoa.
:: O prêmio poderá ser utilizado até 12 de julho de 2018
Cronograma
Inicio: 01 de junho
Término: 10 de junho
Divulgação dos Resultados: 12 de junho
Disposições Gerais
A inscrição no concurso e envio dos relatos implicam na plena aceitação, pelo
concorrente, de todas as disposições deste regulamento.
Não será admitida a conversão do prêmio em dinheiro, troca em caso de
cancelamento, reembolso do valor do mesmo em qualquer circunstância nem sua
substituição por outro.
O regulamento do concurso ficará disponível
(www.physical.com.br) e na recepção das unidades.

no

site

da

PHYSICAL

Os vencedores serão comunicados por e-mail ou telefone, diretamente pela
organização do concurso. Caso não se consiga contato com o primeiro colocado até o
final do dia 13 de junho, a premiação será concedida a um segundo relato, escolhido
pela comissão julgadora.
Os relatos enviadas passarão a fazer parte do banco de dados da PHYSICAL,
podendo ser usados pela empresa a qualquer tempo.
Os casos não previstos neste regulamento serão julgados de forma soberana pela
Comissão Julgadora.

A utilização de dados alheios é de responsabilidade do participante que inscreveu o
referido relato no concurso.
Dúvidas ou informações sobre o concurso podem ser esclarecidas através do e-mail
physical@physical.com.br

