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Porto Alegre, 31 de maio de 2022 
 
 

REGULAMENTO PROMOÇÃO DIA DOS 
NAMORADOS ASCORSAN  

 
1. OBJETIVO 
 

O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as normas para a Promoção 
de Dia dos Namorados realizada pela Ascorsan, que visa divulgar e movimentar as 
áreas de lazer da Associação e mobilizar seus associados. A campanha acontecerá 
de 30 de maio de 2022 a 3 de junho de 2022. 

 
2. CAMPANHA 
 

A Associação está disponibilizando para esta ação: 
 

 - Três vagas no Hotel Amazonas, em Nova Tramandaí;  
 - Dois quartos na casa de Rosário do Sul;  
 - A casa de Marcelino Ramos. 
 

Para participar, o sócio deverá entrar em contato com a Ascorsan no dia 3 de junho, 
dentro do horário de atendimento das 9h às 12h30 e das 13h30 às 18h, através de 
ligação ou WhatsApp, e falar a frase promocional, que será divulgada no site da 
empresa neste dia pela manhã. O associado que achar a frase ganhará a 
hospedagem para os dias 11 e 12 de junho; ou 18 e 19 de junho; ou 25 e 26 de 
junho. 

 
a) CRONOGRAMA: 
 

 30 DE MAIO 
  - Divulgação nas redes sociais; 
  - Material compartilhado com diretores, conselheiros e representates para 

ampla divulgação no interior. 
 

 3 DE JUNHO 
- Divulgação da palavra chave em nosso site. 

 
11/12 DE JUNHO; OU 18/19 DE JUNHO; OU 25 E 26 JUNHO 
- Utilização das diárias. 
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3. PARTICIPANTES 
 

a) A campanha é aberta aos associados, sendo obrigatório que seja o mesmo a 
fazer contato com a equipe Ascorsan; 
b) O sócio que não estiver em dia com a Ascorsan será desclassificado.  

 

4. PRÊMIOS E UTILIZAÇÃO 
 

Estarão disponíveis os seguintes locais:  
 

- Três vagas no Hotel Amazonas, em Nova Tramandaí;  
- Dois quartos na casa de Rosário do Sul;  
- A casa de Marcelino Ramos. 
 

a) A utilização das diárias está restrita ao fim de semana dos dias 11 e 12 de 
junho; ou 18 e 19 de junho; ou 25 e 26 de junho;  

b) O associado poderá levar um acompanhante; 

c) Caso não seja utilizado nos dias pré selecionados as diárias serão perdidas;  

d) Nas diárias não está incluso o café da manhã ou outra refeição;  

e) Independente da sede escolhida é necessário levar roupas de cama, 
travesseiros e itens de higiêne pessoal; 

f) A reserva deve ser solicitada diretamente para a Central de Atendimento da 
Ascorsan. 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no 
regulamento serão tratadas diretamente pela Diretoria da Ascorsan. 

 
b) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com 
as regras dispostas no presente regulamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cleber Machado 

Presidente da Ascorsan 

 


