
Regras do Sorteio “O Livro é um Amigo”

Biblioteca Municipal do Sabugal

O Município do Sabugal pretende promover a leitura, presenteando os Leitores da Biblioteca

Municipal do Sabugal.

Para o efeito,  pretende-se sortear  Livros  (Publicações  Municipais)  e Vouchers de Entrada

Livre no Pavilhão e Piscinas Municipais e no Castelo e Museu Municipal, sendo os mesmos válidos

durante um período máximo de seis meses, após emissão.

Regras 

Público-alvo

Podem participar no sorteio todos os utilizadores que ao longo do ano de 2017 requisitem Livros

na Biblioteca Municipal do Sabugal.

Sorteio

1 Será realizado às 15h30, na receção da Biblioteca Municipal, na primeira quarta-feira do mês

seguinte ao do fecho do trimestre. 

Nomeadamente: 

- 5 de abril
- 5 de julho
- 4 de outubro
- 3 de janeiro

2 O sorteio será realizado por um elemento da Presidência da Câmara Municipal;

3 Através de uma cúpula fechada e lacrada;

4 Após a devolução dos Livros na Biblioteca Municipal, a folha da requisição dos mesmos será

guardada;

5 No dia do sorteio colocar-se-ão numa tombola todas as requisições guardadas  até  a  data,

sendo o documento que servirá para apurar os vencedores;

6 Só será validada uma folha de requisição por dia/pessoa (salvo se levarem mais do que seis

Livros no mesmo dia);

7 O cupão uma vez sorteado não voltará para a cúpula, não concorrendo aos restantes prémios;



8 Os prémios serão entregues mediante a sequência de saída no sorteio, em que o 1.º Prémio

será o último cupão a ser extraído da cúpula.

Premiados 

1 Os  premiados,  caso  não  possam  estar  presentes  no  ato  do  sorteio,  serão  posteriormente

contactados;

2 No Voucher estará indicado o nome do premiado e do prémio ganho no sorteio;

3 Será publicada, nas páginas oficiais do Município, a lista geral de premiados; 

4 Só o titular do Voucher poderá usufruir do prémio, não sendo o mesmo transmissível.

Disposições Finais

1 Os premiados autorizam a divulgação do nome e/ou imagem para efeitos publicitários da

iniciativa;

2 Os  casos  omissos  às  regras  do  sorteio  serão  pontualmente  analisados  na  Divisão  de

Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida;

3 A simples  participação configura  a  plena  concordância  dos  utilizadores  com as  presentes

regras.

Prémios 

1.º
Prémio

1 Livro + 1 Entrada no Pavilhão e Piscinas Municipais (Natação livre, 
Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio) + 1 Entrada no Castelo e Museu Municipal

2.º
Prémio

1 Livro + 1 Entrada no Pavilhão e Piscinas Municipais (Natação livre, 
Hidroginástica, Manutenção ou Ginásio)

3.º
Prémio

1 Livro + 1 Entrada no Castelo e Museu Municipal


