1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
EMPRESA PROMOTORA
Razão Social: TUNNA ENTRETENIMENTO E AUDIVISUAL LTDA
Nome Fantasia: FISH TV
Endereço: Rua Major Luiz Bender, 8 – Centro – Novo Hamburgo/RS – 93.410.180
CNPJ: 14.807.981.0001.98
Número de telefone: (51) 3035-3543
e-mail : atendimento@fishtv.com
Nome da Promoção:Campeonato Brasileiro em Pesqueiros Fish TV.
2 - Modalidade da Promoção: Concurso
3 - Área de Operação do Evento: Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 02/04/2019 a 28/03/2020
5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 02/04/2019 a 28/03/2020
6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO:
A presente promoção está vinculada a divulgação e inscrição no Campeonato Brasileiro em Pesqueiros promovido pela empresa
promotora assim como a aquisição de Kits promocionais do evento.
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:
Quantidade Descrição do Prêmio
Valor Unitário
Valor Total (R$)
(R$)
1
Pacote turístico
de
pesca
para
dupla contemplada com o terceiro lugar na final nacional,
para
a
cidade
de
Corrientes/Argentina, de 3 dias e 3 noites, incluindo:
hospedagem,
transporte
aéreo, traslado
do
domicílio
do
contemplado/aeroporto/pousada/aeroporto/
domicílio do
8.500,00
contemplado e pensão completa. A dupla também receberá o
8.500,00
troféu do Campeonato*
1
Pacote turístico de pesca para dupla contemplada com o
21.000,00
segundo lugar na final nacional, para a cidade Alta Floresta/
MT, de
4 dias e 4 noites, incluindo: hospedagem, transporte
aéreo,
traslado
do
domicílio
do
21.000,00
contemplado/aeroporto/hotel/aeroporto/domicílio
do

1

1

contemplado e
pensão completa. A dupla também receberá o troféu do
campeonato*
Cartão de crédito, sem direito a saque para a dupla que capturar
o maior peixe de todo o campeonato, para ser
utilizado em qualquer estabelecimento que possua a
bandeira Mastercard. A dupla também receberá o troféu do
Campeonato*
Cartão de crédito, sem direito a saque para a dupla contemplada
com o primeiro lugar da final Nacional para ser
utilizado em qualquer estabelecimento que possua a bandeira
Mastercard. A dupla também receberá o troféu do Campeonato*

10.000,00
10.000,00

100.000,00

100.000,00

(*) Sugere-se que os prêmios sejam utilizados/divididos com a dupla participante no concurso de pesca.
Soma total dos Prêmios: R$ 139.500,00
Observações sobre a premiação “pacote turístico”:
- Não estão incluídas nos pacotes turísticos, despesas com lavanderia, telefonemas, refeições extras, compras de qualquer espécie
ou quaisquer outros serviços ou despesas não previstas expressamente neste Regulamento.
- O agendamento da viagem será acertado entre o contemplado e a empresa promotora no período de baixa temporada.
- O período de fruição da viagem será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da carta compromisso, em data a ser
acertada entre o contemplado e a disponibilidade da pousada.
- O deslocamento para as pousadas se dará em trechos aéreos e terrestres, previamente definidos, exclusivamente,
pela empresa promotora.

