
  
Regulamento – Rifa AÇÃO ESPERANÇAR 20/20 - Mães da Favela 

 
 
 
 

1. A rifa é promovida pela Carbono Galeria e a artista Sandra Cinto com objetivo de arrecadar 
doações para a ONG Mães da Favela; 

2. O prêmio da rifa será o exemplar 20/20 da edição “Esperançar” da artista Sandra Cinto, produzida 
em 2020 com exclusividade para a Carbono Galeria; 

3. A premiação ocorrerá no dia 20/08/20, às 20 horas, e será transmitido ao vivo pelo instagram da 
Galeria e divulgado nas redes sociais e site da Carbono; 

4. Participarão do sorteio apenas as pessoas que adquirirem o cupom, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), no site http://www.carbonogaleria.com.br/esperancar. Está aberto a qualquer 
participante, independente da nacionalidade ou de parentesco com qualquer dos envolvidos com a 
campanha; 

5. Um mesmo participante poderá adquirir um ou mais cupons aumentando assim as suas chances 
de ser contemplado; 

6. O participante deverá fornecer dados para permitir contato com o ganhador; 

7. Cupons não pagos ou não vendidos até as 14h do dia 20/08/2020 serão considerados não 
elegíveis para concorrer ao sorteio e perderão automaticamente direito ao prêmio; 

8. O sorteio será realizado pelo número do pedido e nome do participante gerado ao comprar o 
cupom no site. Caso o pedido tenha mais de um cupom, será inserido na ferramenta de sorteio, a 
quantidade de cupons adquiridos; 

9. O ganhador concorda e autoriza uma possível utilização de seu nome, fotografia ou imagens e voz 
para divulgação do ganhador sem qualquer ônus para a Carbono Galeria ou qualquer outro envolvido 
na campanha; 

10. O prêmio será entregue mediante a apresentação de documento que comprove a identidade do 
ganhador, na Carbono Galeria – Rua Joaquim Antunes - São Paulo – SP ; 

11. Caso o ganhador não entre em contato e a Carbono não consiga contatá-los no período máximo 
de 30 dias, a contar da data do sorteio, o prêmio será revertido a nova arrecadação, através de 
leilão, com renda revertida para a ONG Mães da Favela; 

12. O ato de compra do(s) cupons(s), no valor definido, caracteriza o participante no conhecimento e 
aceitação integral dos termos e condições deste Regulamento. 
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