
 

SORTEIO PLAYKIDS: DIVERSÃO DE PRESENTE 
 

REGULAMENTO 

 

Regulamento do Sorteio do Instagram do PlayKids App  

 

1. REGRAS GERAIS 

 

A. O PlayKids realizará um sorteio chamado "Diversão de Presente” para o            

qual os seguintes regulamentos são estabelecidos. 

B. Este regulamento tem como objetivo garantir a condução adequada do           

sorteio, proporcionando condições iguais para todos participantes. 

C. Qualquer participante que se envolver em conduta indesejável contra as           

regras estabelecidas, pode ser excluído deste ou de outros concursos          

organizados pelo PlayKids. 

D. Caberá aos organizadores definir e regulamentar qualquer elemento que          

não esteja contemplado neste regulamento. 

E. Pelo simples fato de participar do concurso, entende-se que os           

participantes conhecem e aceitam os termos e condições estabelecidos neste          

regulamento. 

F. Se, na opinião do PlayKids e por razões justificadas, um participante            

cometer violação das disposições contidas neste Regulamento, o PlayKids         

reserva o poder de excluí-lo do concurso e/ou cancelar a concessão do            

prêmio caso seja o vencedor. 

G. O sorteio acontecerá com o suporte da a plataforma SorteioGram e o             

resultado será divulgado no dia 23 de Dezembro de 2020, às 15:00, no             

Instagram @playkidsbr.  

 



 
H. Este é um sorteio realizado pela empresa PlayKids e, apesar de utilizar o              

Instagram como plataforma oficial, não possui nenhum vínculo com o          

Instagram.  

 

2. REGRAS DO SORTEIO  

 

Para participar do sorteio: 

 

A. Os participantes deverão seguir o perfil do Instagram @playkidsbr.  

B. É necessário curtir a foto oficial divulgada no mesmo perfil.  

C. A pessoa participante deverá marcar dois amigos no post da foto oficial.            

Estes perfis não podem ser marcas, fakes ou perfis de infuenciadores.  

D. É necessário que o perfil da pessoa participante esteja aberto/público no dia            

do sorteio para que a equipe possa validar o cumprimento das regras.  

E. O participante deve residir no Brasil, sem restrição de estados.  

 

3. DATAS IMPORTANTES 

 

● Período de participação: de 17 de dezembro a 22 de dezembro de 2020 até              

23h59 horário de Brasília. 

● Anúncio dos vencedores e premiação: 23 de dezembro de 2020, às 15:00            

(sujeito a alterações). 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

● O sorteio será realizado na plataforma SorteioGram de maneira randômica. 

● Caso a pessoa sorteada não cumpra as regras estabelecidas neste          

regulamento, sortearemos outra pessoa. 

● Entraremos em contato com a pessoa ganhadora via direct para a solicitação            

de alguns dados pessoais para a entrega dos prêmios.  

 



 
5. VENCEDORES 

 

● Haverá apenas uma pessoa vencedora do sorteio.  

● O comunicado acontecerá através do Instagram na data prevista para o           

sorteio.  

 

6. PRÊMIOS 

 

● 1 ano de acesso premium ao aplicativo PlayKids. O voucher de acesso terá             

validade de um ano, a partir do momento em que estiver habilitado.  

● 1 Kit Leiturinha com livro adequado à faixa etária da criança. O kit será              

enviado para o endereço indicado pelo ganhador e o prazo do recebimento é             

de até um mês. 

 

Nota: os prêmios são pessoais, porém podem ser transferidos e utilizados como            

uma forma de presentear crianças outras crianças.  

 

7. PARTICIPAÇÃO  

 

Ao critério exclusivo do PlayKids, participantes que não cumprirem este          

Regulamento Oficial ou que de qualquer outra forma interferirem no Sorteio serão            

desqualificados. 

 

Não é permitida a participação de pessoas com qualquer vínculo com à PlayKids,             

sejam funcionários, familiares diretos ou parceiros.  

 

Se por algum motivo pessoal não concordar com os termos estabelecidos neste            

regulamento, não participe.  

 

A participação acontecerá única e exclusivamente neste link.  

 

https://www.instagram.com/p/CI6e5gInxE5/

