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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “QUAL O SEU 

GRANDE PLANO PARA 2017” que o Medplan promove 

durante o mês de julho e agosto de 2017 em 

comemoração ao aniversário de 20 anos. 

SOBRE A PROMOÇÃO 

A promoção “QUAL O SEU GRANDE PLANO PARA 

2017”do Medplan tem como objetivo promover saúde 

através de premiações que incentivam a atividade 

física, tanto entre crianças quanto em adultos. Para 

participar, primeiro você precisa encontrar um de 

nossos totens que estão no Shopping Rio Poty e 

Riverside Shopping e tirar uma foto com ele. Depois 

você deve acessar o hotsite da promoção 

www.medplan.com.br/grandeplano e nos enviar a 

sua foto juntamente com um pequeno texto sobre o 

seu grande plano para 2017. O autor do texto mais 

criativo será premiado com uma bicicleta. 

DOS PARTICIPANTES 

Podem participar do concurso crianças e adultos. Não 

poderão participar desta promoção funcionários e 

filhos de funcionários das empresas: Medplan, Med 

Imagem, Prontomed Adulto, Prontomed Infantil, 

Oncomédica, Hospital São Pedro, Hospital Santa Maria, 

Hospital Vitória, Biomax, Nova Engenharia, DMI e 

MedClub. 

DA PREMIAÇÃO 

1° Lugar: 01 bicicleta 

 

A premiação será a seguinte: caso o vencedor seja 

adulto o mesmo ganhará uma bicicleta Houston Bike 

modelo Atlantis AT261O ARO-26 no valor aproximado 

de R$ 450,00. Caso o vencedor seja criança a bicicleta 

será uma Houston Bike modelo TRUP TR20O ARO-20 

no valor aproximado de R$ 350,00.                                                     

DOCUMENTOS E SISTEMÁTICA 

O período de inscrições será de 14 de julho a 14 de 

agosto de 2017. Não serão aceitas inscrições através 

dos correios, e-mails, na sede do Medplan ou telefone. 

O resultado da promoção será divulgado no dia 25 de 

agosto de 2017 no site do Medplan 

(www.medplan.com.br), que poderá fazer uso dos 

mesmos em campanhas publicitárias e mídias. Para 

receber o prêmio o vencedor deverá comparecer a 

sede do Medplan localizada na Rua Coelho Rodrigues, 

1921 - Centro, e apresentar os seus documentos 

pessoais (RG ou CPF). Caso o vencedor seja menor de 

idade o mesmo deve comparecer com o seu 

responsável juntamente com a documentação. 

DO CONCURSO 

Cada participante poderá concorrer com apenas com 

uma foto e um texto. Caso seja enviado uma foto junto 

com um texto e depois o mesmo participante mande 

fotos e textos diferentes, serão desconsiderados. As 

inscrições implicam na plena aceitação deste 

regulamento, não cabendo ao candidato recurso 

posterior. Só poderão participar aqueles que 

mandarem fotos juntamente aos totens que estão no 

Shopping Rio Poty ou Riverside Shopping com o seu 

texto pelo hotsite durante o período de 14 de julho a 

14 agosto de 2017. 

DA COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO 

A equipe de coordenação da promoção “QUAL O SEU 

GRANDE PLANO PARA 2017” é constituída por 

membros do corpo administrativo do Medplan, e terão 

as seguintes atribuições: 

a- Constituir Comissão Julgadora; 

b- Encaminhar as fotos e textos aos membros da 

Comissão Julgadora; 

c- Analisar as fotos e textos recebidos;  

d- Divulgar o resultado final; 

E resolver quaisquer pendências durante o 

desenvolvimento da promoção, a qualquer tempo, 

bem como os casos omissos neste regulamento. 

DA COMISSÃO JULGADORA 

A decisão da Comissão Julgadora é soberana e 

irrecorrível, cabendo a ela conceder o prêmio de 

acordo com o mérito das fotos e textos, analisando os 

critérios de criatividade, coerência com o tema 

proposto e originalidade. O resultado do concurso 

cultural será disponibilizado no site 

www.medplan.com.br e nas redes sociais do plano a 

partir das 10h do dia 25 de agosto de 2017. 

 

 


