
Regulamento Campanha #namiradocupido 

-Como participar: 

Para participar da Campanha o casal deve enviar uma foto em boa resolução para o e-

mail recepcao.spc@cdlcampobom.com.br com o nome completo dos dois até dia 

21/05/2018.  

-Postagem das fotos: 

As fotos serão postadas no dia 23/05/2018, na página da CDL Campo Bom no 

Facebook: (https://www.facebook.com/cdl.campobom), e poderão ser curtidas até às 

10h do dia 08/06. 

-Campanha de curtidas: 

Os casais participantes serão notificados por e-mail dia 23/05 para que possam iniciar 

a campanha de curtidas entre seus amigos e familiares. Somente serão aceitas as 

curtidas nas fotos postadas na página da entidade, portanto é fundamental que o 

interessado solicite a seus amigos que entrem na página da CDL Campo Bom e curtam 

sua foto lá. 

-Premiação: 

As quatro fotos com maior número de curtidas receberão os prêmios descritos abaixo: 

1º Prêmio - para a foto mais curtida:  1 par de alianças de compromisso da Ótica 

Carmo, e um Book Fotográfico interno com 10 fotos tamanho 15x21 + maquiagem e 

produção do Studio André (Válido até dia 31/08/2018).  

2º Prêmio - para a segunda foto mais curtida: 1 kit de postura do sono da 

Colchão Inteligente que contém: 1 travesseiro de corpo + 2 rolinhos cervicais + 1 necessaire, e 
1 vale compras da Charme Lingerie e Moda Praia. 
 

3º Prêmio - para a terceira foto mais curtida: 1 mateira da Lumeart Bazar & 

Presentes, e 01 vale assinatura anual do Jornal A Gazeta. 

4º Prêmio - para a quarta foto mais curtida: 1 vale compras da Loja 

Surpreendente Fashion Store no valor de R$150,00. 

 

-Entrega dos prêmios: 

A entrega da premiação aos vencedores será realizada pela CDL Campo Bom, com a 

participação das empresas associadas que forneceram os prêmios,  
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no dia 10/06/2018(domingo) durante a Festa do Sapato no Largo Irmãos Vetter (Av. 

Adriano Dias s/n - Centro Campo Bom), e os ganhadores deverão se fazer presentes 

nesta ocasião a partir das 13h30min, sendo feitas as entregas às 14h. 


