
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO RELÂMPAGO 
"ANIVERSÁRIO DE UM ANO – NÃO CLIQUE AQUI” 

 

Esta promoção relâmpago é realizada pelo blog Não Clique Aqui do portal clicRBS 
(www.clicrbs.com.br/naocliqueaqui) 

Para participar da promoção relâmpago “Aniversário de um ano – Não clique aqui", todas as 
pessoas interessadas deverão, a partir das 14h do dia 27 de novembro de 2009, acessar o blog 
Não Clique Aqui do portal clicRBS (www.clicrbs.com.br/naocliqueaqui) e interagir via chat. 

Durante essa promoção relâmpago serão feitas 10 (dez) perguntas a respeito da história do blog 
Não Clique Aqui. Assim que lançada uma pergunta via chat os participantes poderão enviar suas 
respostas e o autor da primeira resposta correta recebida via chat será considerado o vencedor. 

As perguntas serão feitas sucessivamente sempre após o recebimento da primeira resposta 
correta à pergunta anterior. 

O autor da reposta vencedora receberá como forma de premiação ou um livro “Radicci – tem outro 
por dentro” de Iotti, ou um livro “Só as mulheres e as baratas sobreviverão”, de Cláudia Tajes, ou 
um par de ingressos para o filme “O Desinformante” a serem utilizados de segundas à quintas, 
enquanto o filme estiver em cartaz na sala de cinema do Shopping João Pessoa, em Porto 
Alegre/RS. 

A premiação será divulgada juntamente com a respectiva pergunta. 

As respostas corretas desta promoção relâmpago serão divulgadas no mesmo dia 27 de novembro 
de 2009 durante o chat do blog Não Clique Aqui (www.clicrbs.com.br/nãocliqueaqui) assim que a 
primeira resposta correta for recebida via chat. Para ter direito a retirar o prêmio, o vencedor, após 
contactado no chat, deve enviar email, no mesmo dia do recebimento, para o endereço que lhe 
será informado pelo blogueiro, com os seguintes dados: nome completo, endereço, RG e telefone 
para contato. 

O prêmio será entregue aos vencedores na Av. Erico Verissimo, nº 400, Porto Alegre-RS em dia e 
horário previamente informado. 

O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo permitido ao contemplado trocá-lo por dinheiro ou 
qualquer outro produto. 

O blog Não Clique Aqui do portal clicRBS (www.clicrbs.com.br/naocliqueaqui) e a RBS – Zero Hora 
Editora Jornalística S/A não se responsabilizam por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas 
erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas, nem serão responsáveis por 
problemas, tais como, mas sem excluir outros semelhantes a estes: falhas ou funcionamento 
técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de 
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações 
ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a 
transmissão imprecisa de inscrições ou falha da promotora em recebê-las, em razão de problemas 
técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado a esta promoção relâmpago, vírus, falha 
de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

Porto Alegre, 27 de novembro de 2009. 


