
Regulamento – Sorteio Coprel na Escola Online 

Este regulamento refere-se à dinâmica de sorteio a ser realizada durante a 

estreia do vídeo “Coprel na Escola Online”, dia 10 de junho de 2020, às 19h, nas 

redes sociais da Cooperativa: página do Facebook “Coprel”, Página do 

Facebook “Coprel na Escola”, e canal da Coprel no Youtube.  

O sorteio tem caráter interativo e faz parte da iniciativa da cooperativa em levar 

informações educativas sobre economia de energia elétrica, segurança, 

preservação do meio ambiente, cidadania e cooperativismo.  

 

A participação no sorteio implica na aceitação de todas as cláusulas do 

regulamento. 

 

1. Da Premiação 

1.1 Serão sorteados 40 (quarenta) bonecos de pelúcia temáticos do mascote 

da Coprel, o Coprelito.   

 

2. Da participação  

 

2.1 Para participar do sorteio, a pessoa interessada deverá deixar um 

comentário em qualquer uma das redes sociais em que estará ocorrendo 

a estreia do vídeo “Coprel na Escola Online”, no período da estreia do 

vídeo, ou seja, nos primeiros minutos de exibição nas plataformas desde 

a estreia.  

 

2.2 As redes sociais em que ocorrerá a estreia simultânea do vídeo “Coprel 

na Escola Online” são:  

a) Página da Coprel no Facebook: https://www.facebook.com/coprel 

b) Página do Projeto Coprel na Escola no Facebook: 

https://www.facebook.com/coprelnaescola 

c) Canal da Coprel no Youtube: https://www.youtube.com/coprel 

 

2.3 Somente participarão do sorteio os comentários que forem postados nos 

links oficiais (comentários em compartilhamentos não participam do 

sorteio); e dentro do horário de estreia do “Coprel na Escola Online”. 

 

2.4 Todos os comentários incluídos nas plataformas de transmissão no 

período de estreia do vídeo participarão do sorteio. 

 

2.5 A Coprel reserva-se ao direito de excluir comentários que contenham 

palavras de baixo calão, termos ofensivos, preconceituosos e 

comentários que infrinjam aos termos de uso do Facebook e Youtube, 

excluindo o autor do sorteio. 

https://www.facebook.com/coprel
https://www.facebook.com/coprelnaescola
https://www.youtube.com/coprel


 

3. Da dinâmica do sorteio 

 

3.1 Os nomes dos participantes (pessoas que deixaram comentários durante 

a estreia do Coprel na Escola Online) serão listados em uma planilha e 

numerados em sequência. 

 

3.2  A plataforma de sorteios online “Sorteador” (www.sorteador.com.br)  será 

utilizada para sorteio de 40 números dentre a sequência total de 

participantes.  

 

3.3 Os 40 números sorteados corresponderão aos 40 ganhadores. 

 

3.4 A dinâmica do sorteio será gravada e disponibilizada na página do 

Facebook da Coprel e do Coprel na Escola para maior transparência. 

 

3.5 Os nomes dos contemplados serão divulgados nos canais de 

comunicação da cooperativa.  

 

4. Da entrega da premiação aos contemplados  

 

4.1 A Coprel entrará em contato com os ganhadores por meio de mensagem 

ou resposta ao comentário.  

4.2 A Coprel solicitará o endereço para envio do prêmio, que será realizado 

por Correio. 

4.3 Os custos de envio serão de responsabilidade da Coprel.  

4.4 Nos locais onde não é realizado o serviço de entrega por parte dos 

Correios nas residências (como no interior), o ganhador responsabiliza-

se por buscar a premiação na agência do correio em que são 

encaminhadas as correspondências para seu domicílio.  

 

5. Da divulgação do sorteio 

5.1 Ao participar do sorteio, o participante concede à Coprel o direito de divulgar 

seu nome como contemplado, em todos os canais de comunicação da 

cooperativa. 

 

 

http://www.sorteador.com.br/

