
 

REGULAMENTO 
 

A Agência Radioweb está sorteando para os ouvintes da Rádio MP da Bahia UM PAR de ingressos para o show de Lulu 

Santos, que acontece no dia 31 de agosto de 2019, às 19h, na Concha Acústica, no Largo do Campo Grande, em 

Salvador-BA. Para participar, basta acessar o site www.radiompdabahia.com.br ou o aplicativo da Rádio MP da Bahia, 

disponível para Android e iOS, e fazer o seu pedido de música na área de comentários no período de 19/08/2019 a 

26/08/2019. O nome do vencedor será anunciado ao vivo na programação da Rádio MP da Bahia no dia 26 de agosto de 

2019 às 15h. Será aceito para o sorteio o máximo de 04 QUATRO comentários por dia no período definido para a 

promoção. As mensagens devem ser enviadas dentro do horário comercial - entre 08 horas e 18 horas. Comentários 

enviados além do limite máximo ou fora do horário determinado serão desconsiderados. 

 

1 – Da participação: 

1.1 – Para concorrer ao PAR DE INGRESSOS para o show de Lulu, que acontece no dia 31 de agosto de 2019, às 19h, 

na Concha Acústica, no Largo do Campo Grande, em Salvador-BA, é preciso acessar o site www.radiompdabahia.com.br 

ou o aplicativo Rádio MP da Bahia, disponível para Android e iOS, e enviar um pedido de música na área de comentários, 

preenchendo nome, e-mail válido e a mensagem com o pedido. 

1.2 – A participação será exclusivamente pelo envio de mensagens na página ou no aplicativo da Rádio MP da Bahia. 

1.3 – Não podem participar do sorteio funcionários da Agência Radioweb e seus familiares. 

1.4 – Período para envio dos comentários: 19/08/2019 até 14h55min do dia 26/08/2019. 

1.5 - O sorteio será realizado no dia 26 de agosto de 2019 às 15h. 

1.6 – O vencedor será responsável por retirar os ingressos no estúdio da Rádio MP da Bahia, no CAB, em Salvador. A 

Agência Radioweb não se responsabiliza por nenhuma outra despesa, seja com transporte até o show ou alimentos e 

bebidas durante o evento. 

 

2 - Da Premiação: 

2.1 - Será sorteado 01 PAR DE INGRESSOS para o show de Lulu Santos, que acontece no dia 31 de agosto de 2019, às 

19h, na Concha Acústica, no Largo do Campo Grande, em Salvador-BA. A retirada do ingresso é de responsabilidade do 

vencedor. 

2.2 - O resultado do sorteio será ao vivo, na programação da rádio, no dia 26 de agosto de 2019 às 15h. Para 

acompanhar é só acessar o site www.radiompdabahia.com.br ou o aplicativo Rádio MP da Bahia. 

2.3 - O ganhador do PAR DE INGRESSOS deverá entrar em contato pelo telefone (71) 3103-0663, das 12h às 18h, para 

receber informações e agendar o dia de recebimento dos ingressos, que deve ser entregue até o dia 30/08/2019. 

2.4 - O prêmio deste sorteio é pessoal e intransferível. 

2.5 - Em nenhuma hipótese o ganhador (a) poderá receber o valor do par de ingresso em dinheiro, ceder ou trocar o 

prêmio. 

 

3 - Considerações: 

3.1 - Ao participar da promoção, os concorrentes estarão concordando com este regulamento. 

3.2 – O(A) ganhador(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. 


