
 
 

 

 

  

 

 

 

REGULAMENTO DO SORTEIO 

1.OBJETO 

O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para a premiação no 

sorteio de 10 assinaturas* na plataforma Brain TV e 10 inscrições para a edição de 

2022 do evento Brain, Behavior and Emotions que será realizado de 01 a 04 de junho 

na cidade de Gramado. O sorteio será realizado dia 15 de agosto de 2021, às 17:10, na 

sala virtual 1 da edição atual do Brain, Behavior and Emotions.  

 

2. PARTICIPAÇÃO 

a) Poderão participar do sorteio todos os inscritos do evento que preencherem os 

formulários de participação localizados nos stands da Biolab e EMS até às 12h00 do 

dia 15/08.  

b) Não poderão participar do sorteio patrocinadores ou expositores do evento. 

 

3. APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DOS SORTEADOS 

A apuração do sorteio e divulgação dos nomes dos sorteados ocorrerá no dia 15 de 

agosto, às 17:10, na sala virtual 1 do evento Brain, Behavior and Emotions. O sorteio 

será realizado ao vivo. 

a) Os contemplados terão o nome divulgado no momento do sorteio e posteriormente 

serão contatados através do e-mail informado no momento da inscrição no evento. 

 

4. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

a) Os sorteados serão inscritos na edição de 2022 do Brain, Behavior and Emotions 

assim que o site estiver disponível e receberão um e-mail de confirmação de inscrição, 

assim como, receberão por e-mail dados de acesso à plataforma BRAIN TV.  

b) O prêmio é pessoal e intransferível. 

c) Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro 

modelo.  

*Assinatura com duração de 12 meses   



 
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão organizadora do 

Brain, Behavior and Emotions.  

b) A comissão organizadora não poderá ser responsabilizada por inscrições atrasadas, 

enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem 

impossível o contato e/ou a entrega do prêmio. 

 c) A comissão não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, 

problemas de acesso à internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que 

possam impedir a participação do inscrito.  

 d) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as 

regras dispostas no presente regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 


