
Promoção Meu Amigo do Céu - 2012
Amigos do Céu – Brasil

Regulamento da Promoção “Meu Amigo do Céu”.

A presente ação é organizada pela Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção  
Nova de Comunicação, sediada na Rua João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista  
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.016.039/0001-75, e realizar-se-á conforme as disposições  
abaixo:

1 – A presente ação terá início em 31 de janeiro de 2012 e término em 23 de fevereiro de 2012.  É  
voltada ao público infantil, telespectador do programa “Amigos do Céu”, que acompanha a “Tia  
Adelita” e o “Piné”.  No período supracitado, quando da participação dos telespectadores, será  
escolhida através de concurso cultural 01 (uma) criança que fizer o melhor desenho de seu santo  
preferido e enviá-lo para o e-mail  amigosdoceu@cancaonova.com .  O telespectador escolhido  
será contemplado com 01 (um) DVD Amigos do Céu – Dons e Talentos.

2  – O telespectador  deverá  enviar  01  (um)  desenho  de  seu  santo  favorito  para  o seguinte  
endereço eletrônico: amigosdoceu@cancaonova.com.

3 – Será permitido apenas 01 (um) desenho enviado por pessoa.

4 – O resultado da seleção será divulgado através das redes sociais e blog do programa “Amigos  
do Céu”.  A divulgação do nome do ganhador ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2012, 01 (um) dia 
após o término da ação.

5 – A premiação total concedida será composta por:  01 (um) DVD Amigos do Céu – Dons e  
Talentos. 

6 – O ganhador será avisado através de e-mail e telefone para colhimento de dados necessários  
para o envio do DVD Amigos do Céu – Dons e Talentos. 

7 – A prescrição do direito ao prêmio ocorrerá no dia 24 de março de 2012 às 15 horas . Caso o  
prêmio não seja reclamados até essa data caducará o direito do titular. 

8 – O contemplado estará sujeito a ceder o seu nome à Instituição promotora desta ação, de  
forma gratuita, com vistas à divulgação do resultado deste evento promocional, bem como com  
relação a quaisquer filmagens, fotografias e gravações, os quais tenham por objetivo o reforço da  
respectiva mídia publicitária da supracitada campanha promocional.  Para tanto, o contemplado  
assinará um Termo de Autorização de Imagem e Voz competente.

9  – Somente  serão  aceitos  os  participantes  da  ação  promocional  Meu  Amigo  do  Céu  que  
enviarem 01 (um) desenho de seu santo favorito ao e-mail amigosdoceu@cancaonova.com até o 
dia 16 de fevereiro de 2012.

10 – O ganhador será selecionado através de concurso cultural.

11 – Os interessados em participar da ação promocional admitem ter total conhecimento sobre as  
regras vigentes, estando dessa forma de acordo com tais regras.

12 – Em nenhuma hipótese o prêmio será convertido em dinheiro ou qualquer outro bem, assim  
como não poderá ser transferido a terceiros. 

Os casos  omissos e as dúvidas  suscitadas  com a execução desta ação serão  julgados  pela  
Fundação João Paulo II.

Cachoeira Paulista/SP, 4 de janeiro de 2012.
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