FILIADA À

REGULAMENTO
SORTEIO PACOTE COMPLETO PARA O CONGRESSO
ANNUAL MEETING DA AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY
(PASSAGEM AÉREA, HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO)
1. Vigência do sorteio:
1.1 Este sorteio terá́ inicio durante o Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular
(HEMO 2018: www.hemo.org.br) no dia 1 de novembro de 2018 e será encerrado no dia 3 de novembro
de 2018 às 9h00 horas.
1.2 No dia 03 de novembro de 2018 às 10h00 ocorrerá o sorteio de 01 (hum) pacote completo para o 60th
ASH Annual Meeting da American Society of Hematology, a ser realizado na cidade de San Diego,
Califórnia, EUA, no período de 01 a 04 de dezembro de 2018.
2. Como participar:
2.1 Poderão participar deste sorteio apenas os médicos RESIDENTES das áreas de hematologia e
hemoterapia que pertençam ao quadro de associados da ABHH.
2.2 Para participar, o interessado deverá comparecer ao estande da Residência Médica (localizado
próximo aos auditórios principais do congresso HEMO 2018, no Hall E do Centro de Convenções
Transamérica), preencher a ficha para o sorteio e apresentar documentação RG/CPF.
2.3 Se o interessado se filiar à ABHH nos dias do congresso, deverá apresentar documento que comprove
a residência médica nas áreas indicadas acima.
3. Premiação
3.1 O pacote completo compreende passagem aérea, hospedagem e inscrição no período de 30/11 à
05/12/2018, em San Diego, Califórnia, EUA.
3.2 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá́ ser trocado por outro
produto/prêmio ou convertido em dinheiro.
3.3 Caso o ganhador do sorteio não esteja presente durante o ato, o mesmo será comunicado do resultado
via telefone e e-mail.
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4. Disposições Gerais:
4.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou má fé
comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
4.2 Os participantes autorizam a ABHH, pelo prazo de 12 (doze) meses contado a partir do término do
período de vigência, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem qualquer ônus para o ABHH, para
divulgação desta promoção e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia.
4.3 É vedada a participação de colaboradores da ABHH.
4.4 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos neste
Regulamento.
4.5 O ganhador do sorteio deverá informar à ABHH os dados de sua viagem até o dia 07/11/2018 através
dos e-mails: abhh@abhh.org.br / associados@abhh.org.br
4.6 Este regulamento estará disponível nos sites: www.abhh.org.br e www.hemo.org.br e também no
estande da Residência Médica.
4.7 Dúvidas? Entre em contato com a ABHH: associados@abhh.org.br ou abhh@abhh.org.br, Tel: (11)
2369-7767

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

Dante Langhi Jr
Diretor Presidente da ABHH

