O PRESENTE REGULAMENTO DEFINE
AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E SORTEIO DA CAMPANHA
“DEIXE A JUSPREV COM A SUA IMAGEM”
APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA
A Campanha “Deixe a JUSPREV com a sua imagem” é uma iniciativa da JUSPREV em parceria com a MONGERAL AEGON,
que tem por objetivo reformular os materiais de divulgação da Entidade, utilizando as imagens de seus participantes e
familiares, criando uma identidade visual e maior interação com seu público. Será formado um arquivo contendo as imagens
encaminhadas pelos participantes do PLANJUS.
Entre os participantes que encaminharem suas imagens será sorteado um prêmio ao término da campanha.
LANÇAMENTO DA CAMPANHA
A Campanha será oficialmente lançada no dia 28 de setembro de 2012, durante a reunião dos Órgãos Colegiados da JUSPREV,
que será realizada no Rio de Janeiro, e sua divulgação será feita por meio do site da JUSPREV e de e-mails marketing.
PROMOÇÃO VÁLIDA
Para participantes da JUSPREV e associados das Instituidoras que façam adesão ao PLANJUS – Plano de Benefícios
Previdenciários, instituído pela JUSPREV, durante o período de duração da campanha, que terá início no dia 28/09/12 com
término em 05/12/12.
PARTICIPANTES
Participantes do PLANJUS – Plano de Benefícios Previdenciários, instituído pela JUSPREV.
Associados das Instituidoras que façam adesão ao Plano. *
COMO PARTICIPAR
Cada participante poderá encaminhar até 5 imagens de sua família, tendo direito a um número por foto, que será utilizado
para o sorteio.
No ato de inscrição e encaminhamento das imagens, o participante deverá enviar também os termos de autorização de
utilização de imagem, (Anexo 1) devidamente assinados por cada personagem das fotos. Em caso de menores de 18 anos, os
pais ou responsáveis deverão enviar a declaração assinada.
As imagens serão utilizadas exclusivamente nos e-mails marketings, informativos, site, relatórios e folders da JUSPREV.
ENVIO DE FOTOS: o participante deve enviar as fotos junto com o termo de autorização de uso de imagem para
comunicacao@jusprev.org.br
Ao encaminhar a foto, o participante receberá por email o número referente a cada foto para participar do sorteio do prêmio
ao final da promoção.
DIVULGAÇÃO DO SORTEIO
O sorteio será realizado por meio de sistema eletrônico no site da JUSPREV no dia 06/12/12 e sua divulgação será feita através
do site da JUSPREV (www.jusprev.org.br) e enviada para o endereço eletrônico dos participantes cadastrados.
PRÊMIO
IPAD 2 16GB WI-FI MC769BZ/A APPLE
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