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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO "EU COM SANTA FAUSTINA" 

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. A Promoção “Eu com Santa Faustina” é inteiramente gratuita, não sendo cobrado 
nenhum valor ou taxa no momento da inscrição ou após o sorteio. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da promoção apenas crianças com idade entre 3 e 10 anos com 
a autorização de seus responsáveis legais. 

2.2. Para participar, os responsáveis deverão cadastrar-se no site 
misericordia.org.br/eucomsantafaustina com seus dados pessoais (nome do 
responsável, grau de parentesco com a criança, e-mail, telefone, celular, nome da 
criança e idade da criança). 

2.3. Caso seja detectado um cadastro com informações inválidas, será realizado de 
forma automática o cancelamento do mesmo, sendo excluído da participação do 
sorteio. 

2.4. A participação na promoção poderá exigir determinadas ações do participante 
como confirmação dos dados cadastrais, responder a questionários de pesquisa, envio 
de foto e/ou vídeo, o uso de redes sociais (Facebook, Instagram), entre outras ações 
de exposição da própria imagem (responsável e criança) nos veículos de comunicação 
que o Santuário da Divina Misericórdia utilizar para a divulgação da promoção e do 
resultado do sorteio. 

2.5. Será informado nos veículos de comunicação do Santuário da Divina Misericórdia 
o nome completo de cada sorteado podendo também conter o depoimento e a foto
da criança.

3. SORTEIO

3.1. Serão sorteadas 8 (oito) crianças sendo que cada uma delas será personagem em 
um dos 8 (oito) livros que faltam para completar a coleção.

www.misericordia.org.br/eucomsantafaustina
http://www.misericordia.org.br/santuario/tv
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3.2. A data de cada sorteio será anunciado nos meios de Comunicação do 
Santuário antecipadamente.  (Os participantes da promoção estão convidados a 
acompanhar o sorteio presencialmente ou poderão assistir através da WebTV, basta 
acessar misericordia.org.br/santuario/tv). 

3.3. A equipe do Santuário entrará em contato com o responsável pela criança 
sorteada para informar sobre sua premiação utilizando o e-mail e/ou telefone do 
responsável cadastrado na inscrição, sendo de total responsabilidade do responsável 
seu cadastro preenchido corretamente com dados de contatos válidos. 

3.4. Em nenhuma hipótese poderá ocorrer a troca do prêmio por dinheiro ou 
transferido para terceiros. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Serão automaticamente desclassificados da promoção os participantes que 
tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste regulamento, ou ainda, utilizarem 
quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou para terceiro. 

4.2. Todos os participantes ao efetuar sua inscrição autorizam desde já o uso gratuito 
de seus nomes, fotos, e depoimentos, em qualquer tipo de mídia impressa ou virtual 
para fins de divulgação da promoção sem qualquer ônus adicional para o Santuário da 
Divina Misericórdia ou para o próprio participante. 

4.3. A participação do sorteado como personagem da história acontecerá em 1 
(um) dos volumes da coleção "A alegria da Misericórdia", que serão 
lançados. Essa participação não será remunerada.

4.4. As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam 
surgir serão julgadas e respondidas pela equipe do Santuário da Divina Misericórdia 
através do e-mail editora@misericordia.org.br.

4.5. A participação na promoção implica na aceitação total de todos os itens deste 
regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores caso seja necessário, 
sendo divulgado no site da promoção as alterações realizadas. 
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