
REGULAMENTO: PROMOÇÃO “VOU DE RB” ROCK IN RIO 2019 

1. Vigência da promoção: 

1.1 Esta promoção tem início no dia 21 de maio de 2019 e se encerrará no dia 

06 de setembro de 2019 às 15h.  

1.2 Acontece no dia 06 de setembro de 2019 o sorteio de um (01) ingresso 

meia entrada para o dia 27 de setembro do Rock in Rio 2019.  

 

2 Como participar: 

2.1 Podem participar do sorteio: estudantes matriculados nos ensinos 

médio/técnico, graduação e pós-graduação, maiores de 16 anos portadores 

de CPF regularizado, ou menores de 21 anos conforme determina a Lei 

Estadual 3.364/2000, professores e profissionais da rede pública municipal 

de ensino – Leis Municipais nº 3.424/02, idosos com 60 anos ou mais – Lei 

Federal 10.741/03 e pessoas com deficiência – Lei Federal 12.933/13 e 

Decreto Federal 8.537/15. 

2.2 Para participar, a pessoa deve seguir os passos descritos na publicação 

oficial da promoção:  

2.2.1 Curtir a publicação; 

2.2.2 Seguir o perfil da RB Eventos (@rbcomvc) no Instagram; 

2.2.3 Marcar 3 amigos; 

2.2.4 Concluir a inscrição em nosso site: http://www.rbeventos.com.vc/ 

 

3 Premiação: 

Um (01) ingresso meia entrada para o dia 27 de setembro para o Rock in 

Rio 2019 

3.1 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser 

trocado por serviços e/ou dinheiro.  

3.2 O ganhador será comunicado do resultado através das redes sociais e será 

solicitado que entre em contato com os responsáveis da promoção (RB 

Eventos) com os seguintes dados: CPF, Identidade e documento de 

identificação de matrícula em uma instituição de ensino regular. 

3.3 A RB Eventos não se responsabiliza pelo deslocamento do ganhador ao 

local do Rock in Rio, bem como hospedagem ou despesas do gênero.  

http://www.rbeventos.com.vc/


3.4 O ganhador (a) terá o prazo máximo de 7 (sete) dias úteis para retirada 

de seu prêmio após a divulgação do resultado. 

3.4  Caso o contemplado (a) seja menor de idade, deverá retirar o prêmio 

mediante presença dos pais ou responsáveis legais munidos de RG e CPF. 

3.5  A RB Eventos não se responsabiliza pelo envio do prêmio caso o 

contemplado (a) resida em outra cidade, ficando a seu critério o pagamento 

pelo envio do mesmo e/ou a busca no escritório da RB Eventos. 

 

4 Disposições Gerais: 

4.1 O participante será automaticamente eliminado caso não siga todos os 

passos para participação do sorteio. 

4.2 Os participantes autorizam a RB Eventos a utilizar dados como nome, e-

mail, foto e telefone na divulgação de outros serviços relacionados à 

empresa. 

4.3  É vedada a participação de colaboradores da empresa RB Eventos. 

4.4  A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos 

termos e condições previstos neste Regulamento. 

4.5  Confira o regulamento oficial do Rock in Rio 2019: 

http://rockinrio.com/rio/pt-BR/termos-e-condicoes-rockinrio 

 

http://rockinrio.com/rio/pt-BR/termos-e-condicoes-rockinrio

