
AÇÃO DE DIA DOS PAIS – REGULAMENTO 

Neste Dia dos Pais, a Associação Clube ajudará você a declarar todo o seu amor e gratidão pelo 

seu pai. Para participar, o associado deve escrever uma mensagem de Dia dos Pais. A melhor 

frase ganhará uma ilustração da artista Bruna D’Mari. 

1º) A ação é voltada exclusivamente para associados com título ativo e a colaboradores e 

familiares; 

2º) A participação é voluntária e não se configura como promoção ou sorteio de prêmios, mas 

sim um concurso de caráter estritamente cultural. Ao participar, o associado está autorizando o 

uso de sua imagem pela página da Associação Clube no Facebook 

(facebook.com/AssociacaoClubeSBC); 

3º) A melhor mensagem, juntamente com a ilustração, serão conhecidas em publicação no dia 

9 de agosto de 2020 na página da Associação Clube no Facebook;  

4º) Para participar, o associado deverá enviar 1 (uma) foto de arquivo em que ele e o pai 

homenageado estejam presentes. A ilustração será feita a partir da foto enviada. Além disso, 

deverá escrever uma mensagem para o pai homenageado com até 200 caracteres; 

5º) A foto e a mensagem devem ser enviadas para o e-mail  

comunicacao@associacaoclube.com.br até às 17h do dia 7 de agosto de 2020 (sexta-feira). No 

e-mail, informe seu nome completo e número de título; 

6º) No caso de colaboradores, o e-mail deverá informar que se trata de funcionário, mesmo que 

não seja associado, informando o nome completo do colaborador; 

7º) As mensagens recebidas serão analisadas nos quesitos qualidade do conteúdo, originalidade 

e criatividade por uma comissão julgadora; 

8°) Não será permitida a participação no concurso de parentes de membros da comissão 

julgadora; 

9º) O conteúdo das mensagens é de responsabilidade total do associado; a Associação Clube 

não é responsável pelo conteúdo divulgado; 

10º) Não serão permitidas mensagens de cunho ridicularizante ou preconceituoso, nem palavras 

de baixo calão; 

São Bernardo do Campo, 27 de julho de 2020. 

 

 

mailto:comunicacao@associacaoclube.com.br

