Promoção Mensalidade em Dia
REGULAMENTO PARA SORTEIO

1. Este sorteio é instituído pela Associação dos Motoristas SãoMarquenses, que se destina a premiar os associados Patrimoniais e NãoPatrimoniais que estiverem em dia com suas obrigações financeiras para com
a AMSM até o dia 20 do mês vigente do sorteio. Entenda-se por suas
obrigações, anuidades e mensalidades.

2. A promoção consiste num sorteio de 6 (seis) anuidades referente ao ano
de 2017 (dezembro/16 a novembro/17), sendo sorteadas duas no mês de
julho, duas no mês de agosto e duas no mês de setembro.

3. Critérios do sorteio e modo de apuração: Todos os associados
Patrimoniais e os Não Patrimoniais participarão do sorteio através do número
do título, que são compostos de quatro dígitos, sendo os Patrimoniais a partir
de 0001 e os Não Patrimoniais de 3000. A apuração acontecerá nos mesmos
moldes dos bingos. Para iniciar o sorteio, serão convocados membros da
diretoria, pelo menos um funcionário e pelo menos um associado.
a) Não será devido aos participantes reclamar direitos e prêmios em caso de
mensalidade atrasada.
b) O associado que for sorteado e encontrar-se em débito com o clube, perderá
a chance, passando o prêmio para o número do título seguinte ao seu.
c) As bolinhas numeradas de 0 a 9 serão colocadas uma a uma dentro do
globo. O globo será fechado e girado diversas vezes. Primeiramente será
retirada a bolinha correspondente ao milhar. Obrigatoriamente, nessa casa,
deverão ser sorteados os números 0, 1 ou 3, que correspondem ao início dos
números dos títulos Patrimoniais e Não Patrimoniais. Caso, por exemplo, o
número 5 for sorteado, será invalidado e feito novamente o sorteio até que um
dos números válidos seja sorteado. Uma vez lida e identificada a bolinha do
milhar, a mesma deverá voltar para o globo para o sorteio da casa da centena
e na sequência a dezena e unidade.

4. Local de data do sorteio: O sorteio acontecerá nas dependências da
AMSM, em 3 datas distintas:
23 de julho de 2016, no evento em comemoração ao dia do Motorista;
23 de agosto de 2016, terça-feira e
23 de setembro de 2016, sexta-feira.

5. O Resultado desse sorteio será transmitido ao vivo através da Rádio
Diplomata AM e FM, e por gravações de vídeo através das redes sociais da
AMSM.

6. O recibo de quitação será entregue em até 30 dias após o sorteio, tendo
sua vigência na data descrita conforme regulamento.

Quaisquer dúvidas poderão ser solucionadas através do telefone (54) 32911765 ou e-mail amsm@amsm.com.br

São Marcos, 02 de fevereiro de 2016.

