
REGULAMENTO

“NA CAMA COM A SONORA  2021”

Rádio Universal LTDA (Rádio Sonora FM)

Inscrita sob o CNPJ 03.778.046/0002-05, localizada na Rua Marechal
Cândido Rondon, 1055-E no Bairro Presidente Médici em Chapecó (SC).

Regulamento de inscrição para seleção de participantes e condições
gerais para participação no concurso, com formatação de reality show
intitulado “Na Cama com a Sonora”, realizado e produzido pela Rádio
Universal LTDA., simplesmente denominada (“Promotora”).

1.   CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 O reality NA CAMA COM A SONORA presenteará 1 (um) participante,
com 1 (uma) CAMA BOX1, da Móbylle Colchões - Patrocinadora Oficial
da Ação.

1.2 A prova será realizada no sábado (11) de Setembro de 2021. Com
início previsto para às 8h. Na loja física da Mobylle Colchões, na Av.
Getúlio Dorneles Vargas, 1181-N - Centro, Chapecó - SC, 89802-002.

1.3 Para garantir a premiação final, o participante deverá ser o último
à deixar a cama. A prova será  no molde resistência.

1.4.1 A data e horário da ação poderão ser alterados pela Promotora
a qualquer tempo e a exclusivo critério desta sem que seja necessário

1 Cama de Casal, com molas ensacadas individualmente, com a base box em madeira, revestida em
tecido com bordados, antialérgica com respiros laterais de oxigenação da espuma e tecido da
superfície em fibra vegetal (tecido térmico). Valor de mercado R$ 3.000,00.



consultar o participante, sendo certo que estes serão devidamente
informados a respeito.

1.5 O reality Na Cama com a Sonora não faz qualquer distinção de
gênero, raça, cor, credo, nacionalidade, podendo se inscrever neste
concurso quaisquer pessoas que preencham todos os requisitos
estabelecidos neste regulamento e queiram participar.

1.6 Para participar do presente concurso os interessados deverão ler
e aceitar todos os termos deste regulamento, estando cientes que, ao
realizar o seu cadastro no site, aderem aos referidos termos.

2.    CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 O participante que quiser participar do reality na “Cama Com a
Sonora” deverá gozar de boa saúde e não possuir problemas
cardíacos nem ortopédicos (coluna, ombro, etc…).

2.2 O participante será testado para COVID19 atráves de uma parceira
(farmácia). Caso o teste inicial dê positivo, prontamente o participante
será desclassificado. Durante a prova, todos os cuidados serão
tomados. O uso de álcool em gel e máscara serão obrigatórios. A
Sonora FM arcará somente com o teste inicial. O tratamento restante
caso necessário, fica por conta do participante.

2.2 Poderão participar pessoas residentes e domiciliadas em
território nacional, com idade entre 21 (vinte) e 45 (quarenta e cinco)
anos completos até a data da inscrição.

3    CADASTRO E PARTICIPAÇÃO

A - DADOS

3.1 Os interessados em participar do reality na Cama Com a Sonora
deverão se inscrever preenchendo o formulário disponível no site
clicrdc.com.br/nacamacomasonora, até as 23h59min. do dia
30/08/2021, horário de Brasília.

3.2 No ato do cadastro, deverão ser informados os seguintes dados
pessoais com interesse em participar: (a) nome completo, (b) profissão,
(c) data de nascimento, (d) e-mail válido, (e) foto, (f) endereço e (g)
telefone com DDD.



3.3 No mesmo questionário, o participante deve responder a pergunta:
Por que mereço participar do Na Cama Com a Sonora?

3.4 É responsabilidade exclusiva de cada Participante o fornecimento
de informações corretas, completas e verídicas no ato do cadastro,
uma vez que tais dados serão utilizados para contato e,
consequentemente, entrega do prêmio. Assim, a Promotora não será
responsável quando, em razão do fornecimento de dados incompletos,
incorretos ou inverídicos, ficarem impossibilitadas de contatar os
Participantes e/ou realizar a entrega do prêmio. Da mesma forma, cabe
ao Participante a verificação regular de suas ligações ou mensagens
recebidas por meio de telefonema e/ou e-mail acerca de sua
participação e/ou contemplação.

3.5 Todos os dados fornecidos são confidenciais e amparados pela lei
n. 13.709/2018, mais conhecida como LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados). Eles não serão divulgados.

4.0.    AUTORIZAÇÕES

4.1 Este concurso poderá vir a transmitido/exibido em rede de
televisão de qualquer espécie (aberta ou por assinatura) no Brasil ou
no Exterior e/ou na Internet em canal previamente designado pela
Promotora, e/ou eventuais parceiros e patrocinadores do Programa, a
ser(em) definido(s) e divulgado(s) oportunamente, sem que tal seja
obrigatório e sem que seja devida qualquer tipo de remuneração aos
Participantes.

11.2 O Participante, ao se inscrever na seleção para participar do
reality Na Cama com a Sonora, cede para à Promotora, bem como a
terceiros por ela indicados, com exclusividade, automaticamente e
gratuitamente, em caráter exclusivo, definitivo, universal, irrevogável e
irretratável, todos os direitos autorais e patrimoniais decorrentes, o
direito de uso (i) das imagens e/ou sons contidos no vídeo e nas fotos,
encaminhados pelo Participante (“vídeo”); e (ii) das fotos, voz e
interpretações do Participantes captadas no curso do reality durante
a seleção dos Participantes do concurso (“imagens da seleção”, que em
conjunto com o vídeo, serão simplesmente denominadas “imagens”);
bem como de seus extratos, trechos ou partes, a seu exclusivo critério,
podendo, exemplificativamente: adaptá-las para fins de produção de
obras audiovisuais novas ou não, obras audiovisuais para fins de



exibição em circuito cinematográfico, obras literárias, peças teatrais
e/ou peças publicitárias, utilizar as imagens para produção de matéria
promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para
fins de divulgação das obras audiovisuais, para a composição de
qualquer produto que guarde relação com o reality Na Cama com a
Sonora, ligado às mesmas (tais como, mas não limitados a capas de
CD, DVD, “homevideo”, DAT, entre outros), assim como produção do
“making of” das obras audiovisuais; fixá-las em qualquer tipo de
suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer
bitola, CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo),
“homevideo”, DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital vídeo disc”), Blu-Ray
e suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-los em
banco de dados, exibi-las através de projeção em tela em casa de
frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago,
transmiti-las via rádio e/ou televisão de qualquer espécie (televisão
aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de
transporte de sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo,
MMDS e satélite, bem como independentemente da modalidade de
comercialização empregada, incluindo “pay tv”, “pay per view”, “near
vídeo on demand” ou “vídeo on demand”, independentemente das
características e atributos do sistema de distribuição, abrangendo
plataformas analógicas ou digitais, com atributos de interatividade, ou
não), IPTV, comercializá-las ao público em qualquer suporte material
existente, promover ações de merchandising ou veicular propaganda,
bem como desenvolver qualquer atividade de licenciamento de
produtos e/ou serviços derivadas das imagens, disseminá-las através
da Internet e/ou telefonia, fixa e/ou móvel, ceder os direitos autorais de
uso sobre as obras audiovisuais a terceiros, para qualquer espécie de
utilização, ou ainda dar-lhes qualquer outra utilização que
proporcione à Promotora alguma espécie de vantagem econômica.
Nenhuma dessas utilizações previstas anteriormente tem limitação de
tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no
exterior, sem que seja devido ao Participante qualquer remuneração
ou compensação.

5.0.   A PROVA/REGRAS

5.1 O participante será colocado sentado sobre a cama promocional, e
nela deverá permanecer. No total seis pessoas disputarão o prêmio,
detalhadado na página 01 deste regulamento.

5.2 A prova será de resistência, e não terá duração mínima. Durante a
ação promocional, o participante não poderá ir ao banheiro, ou
consumir qualquer bebida ou alimento. Medicamentos estão
proibidos.



5.3 O participante será automaticamente desclassificado ao tocar o pé
no chão. Caso “deite” o mesmo também será desclassificado. Não é
permitido ficar em pé sobre o colchão.

5.4 Durante a ação promocional, fica vetada qualquer forma de
acesso/interação na internet via celular.

5.5 Caso passe mal, uma equipe médica estará à disposição para
auxiliar encaminhando o mesmo para a emergência.

5.6 Os participantes, poderão enviar torcida. Os mesmos ficarão do
lado de fora da loja, em um espaço destinado para tal. O contato com
familiares, amigos e etc, fica vetada durante a prova.

6.0 RESPONSABILIDADE

6.1 Ao se inscrever (preenchendo o formulário de inscrição) o
participante aceita automaticamente todos os itens deste
regulamento.


