
 
 
  
  
 
 

 

REGULAMENTO 
 

ÁREA VIP + BASTIDORES | POUSO ALEGRE vs BETIM 
 

 
1) DATA DA PROMOÇÃO 

Início: 23 de outubro de 2019 
Término: 25 de outubro de 2019, às 18h00 

 
2) PRÊMIO 

02 (dois) sócios-torcedores - mais 01 (um) acompanhante para cada sorteado, 
poderão assistir ao jogo da Área VIP do Estádio Manduzão, com direito a 01 (um) 
voucher para o estacionamento interno e a oportunidade de acompanhar o 
aquecimento dos atletas no banco de reservas destinado ao Pouso Alegre FC, no 
jogo: 
 
POUSO ALEGRE vs BETIM 
Campeonato Mineiro 2019 | Segunda Divisão | Final 
Data: 27 de outubro de 2019 
Horário: 15h00 
Estádio: Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” 
Cidade: Pouso Alegre/MG 

 
*O prêmio é pessoal e intransferível e, em hipótese alguma poderá ser trocado por 
outro produto, prêmio ou ser convertido em dinheiro. 
 

3) COMO PARTICIPAR 
É necessário ser Sócio-Torcedor do Pouso Alegre Futebol Clube, das categorias Red 
ou Kids e estar em dia com as suas obrigações. 
 
O Sócio-Torcedor deverá informar um e-mail para contato e seu número de 
matrícula no formulário disponibilizado no site 
https://www.pafc.com.br/experiencias. 
 
*Cada Sócio-Torcedor poderá participar 01 (uma) vez da promoção. 
 

4) RESULTADO DO SORTEIO 
O sorteio será realizado às 18h do dia 25 de outubro de 2019, através do site 
www.sorteandoja.com.br.  
 



 
 
  
  
 
 

 

Serão sorteados, aleatoriamente, 02 (dois) números de matrícula inscritos na 
promoção. 
 
Os ganhadores serão comunicados através do e-mail cadastrado no momento da 
inscrição no sorteio. Adicionalmente, os nomes estarão listados no site 
www.pafc.com.br/meu e nas redes sociais do Pouso Alegre Futebol Clube. 

 
5) RETIRADA DO PRÊMIO 

Os sorteados serão comunicados por e-mail e deverão, até às 17h do dia 26 de 
outubro (sábado), informar o nome completo e RG das 02 (duas) pessoas que irão 
acompanhar ao jogo da Área VIP, além do modelo e número da placa do veículo 
que terá acesso ao estacionamento interno do estádio.  
 
Ao acessar a Área VIP, os contemplados receberão uma credencial para acessar o 
gramado antes do início da partida.  
 
O acesso ao gramado será permitido das 14h15 às 15h00. 
 

6) DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de 
fraude ou má-fé comprovada, podendo responder civil e criminalmente pelos seus 
atos. 
 
A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e 
condições previstos neste regulamento. 

 

 

 


