REGULAMENTO
A Agência Radioweb vai presentear os ouvintes da Rádio MP da Bahia COM UM HEADPHONE
PERSONALIZADO. Serão premiados os 20 PRIMEIROS OUVINTES QUE ENVIAREM PARA O TELEFONE (71) 9
8360-1921, WhatsApp da Rádio MP da Bahia, 05 áudios contando a história de 05 músicas que marcaram a
sua vida. Os áudios serão divulgados na programação da rádio dentro do quadro A Trilha da Minha Vida. As
músicas escolhidas devem estar de acordo com a política de repertório da rádio e respeitar a Lei 12.573/12.
Não serão aceitas músicas que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de
constrangimento, assim como músicas que contenham manifestações de homofobia, discriminação racial ou
apologia ao uso de drogas ilícitas. Serão descartados da promoção os ouvintes que enviarem trilhas que não
possuam 05 músicas válidas. Para participar, basta enviar os áudios para o WhatsApp da rádio. Os premiados
serão avisados por telefone e divulgados ao longo da programação. As mensagens devem ser enviadas dentro
do horário comercial - entre 08 horas e 18 horas de segunda a sexta-feira.
1 – Da participação:
1.1 – Para ganhar UM HEADPHONE PERSONALIZADO é preciso ser um dos 20 primeiros ouvintes a enviar 05
áudios por WhatsApp contando a história de 05 músicas que marcaram a sua vida.
1.2 – As músicas escolhidas devem estar de acordo com a política de repertório da rádio e respeitar a Lei
12.573/12. Não serão aceitas músicas que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a
situação de constrangimento, assim como músicas que contenham manifestações de homofobia,
discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas.
1.3 – Serão descartados da promoção os ouvintes que enviarem trilhas que não possuam 05 músicas válidas.
Para participar, basta enviar os áudios para o WhatsApp da rádio.
1.4 – A participação será exclusivamente pelo envio de mensagens para o WhatsApp da Rádio MP da Bahia (71) 9 8360-1921.
1.5 – Não podem participar da promoção funcionários da Agência Radioweb e seus familiares.
1.6 – Os agraciados serão responsáveis por retirar os fones no estúdio da Rádio MP da Bahia na sede do MPBA, no CAB, em Salvador, em dias úteis no horário comercial até dezembo de 2019. A Agência Radioweb não
se responsabiliza pela entrega dos fones ou por nenhuma outra despesa.
2 - Da Premiação:
2.1 - O prêmio desta promoção é pessoal e intransferível.
2.2 - Em nenhuma hipótese o ouvinte (a) poderá receber o valor do headphone em dinheiro, ceder ou trocar
o presente.
3 - Considerações:
3.1 - Ao participar da promoção, os concorrentes estarão concordando com este regulamento.
3.2 – O (A) premiado (a), visando à divulgação do resultado desse sorteio, autoriza o uso do próprio nome e
da imagem para divulgação nos meios de comunicação do MP da Bahia e da Agência Radioweb, sem ônus de
espécie alguma.
3.3 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações, não previstas neste regulamento, serão apreciadas e
decididas pela diretoria da Agência Radioweb.
3.4 - Serão automaticamente excluídos da promoção os participantes que tentarem fraudar ou burlar as
regras estabelecidas neste regulamento.

