Parceria APFN e Ticket 2018/2019
Regulamento
A. Disposições Gerais
1. Esta campanha tem como objetivo oferecer mensalmente um voucher no valor de 100€
entre as famílias associadas da APFN.
2. A ação decorrerá entre maio de 2018 e março de 2019, num total de 10 sorteios.
3. A organização e gestão desta ação é da responsabilidade da Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas com o apoio da Ticket.
B. Condições de Participação
1. Os associados enviarão um email para o endereço passatempos@apfn.com.pt até ao dia 10
de cada mês. Deste email deverá constar a frase "A minha família quer ganhar um vale da
Ticket" e deverá também constar o número de associado.
2. Os emails para sorteio são contabilizados desde o dia 11 do mês anterior até ao dia 10 de
cada mês (dia do sorteio mensal), por ordem de chegada.
3. As famílias devem ter registado na base de dados da APFN pelo menos um endereço de
correio eletrónico.
C. Sorteio Mensal
1. Mensalmente é sorteado através da plataforma random.org um número, ao qual será
atribuído um vale educação Ticket (de acordo com a ordem de chegada do email de
participação), com o seguinte calendário:
10 de maio de 2018
11 de junho de 2018
10 de julho de 2018
10 de setembro de 2018
10 de outubro de 2018
12 de novembro de 2018
10 de dezembro de 2018
10 de janeiro de 2019
11 de fevereiro de 2019
11 de março de 2019
2. A família a quem é atribuído o vale será avisada por correio eletrónico.
3. Só poderá ser atribuído um prémio por família.
D. Atribuição do Prémio mensal
1. O cheque será enviado para morada da família que consta na base de dados da APFN.
F. Disposições Finais
1. A participação nesta ação implica a aceitação integral das normas de participação.
2. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da
Organização.

