Trindade, novembro de 2022

REGULAMENTO CAMPANHA DOE
ACONCHEGO 2022
Quem doa amor, Doa aconchego!
PERÍODO: 09/11/2022 a 10/01/2023
SORTEIO: 18/01/2023 às 09h00 na Praça da Amizade na Vila São Cottolengo, transmitido ao
vivo pelo Instagram da instituição
RESULTADO: O resultado do sorteio será publicado em todas as mídias sociais da Vila São Cottolengo
ENTREGA: A partir do dia 18/01/2023, de acordo com a agenda dos ganhadores
QUANTIDADE DE RIFAS E NUMERAÇÕES DISPONIBILIZADAS
10.000 bilhetes distribuídos em blocos
500 blocos de 20 bilhetes
Numeração de 00001 a 10.000
SISTEMA DE SORTEIO
Será feito de forma manual de rifas. Todas as rifas preenchidas serão devidamente sorteadas.
PREMIAÇÃO
1º PRÊMIO: 01 Moto Fan 160 2023
2º PRÊMIO: 01 Iphone 13
3º PRÊMIO: 01 Smart TV 50" UHD 4K Samsung
OBJETIVOS DA CAMPANHA
1) Divulgar o nome Vila São Cottolengo para Trindade, Região Metropolitana e demais

estados, reforçando o nome da instituição na sociedade.
2)

Arrecadar recursos para a reforma das Unidades de Longa Permanência.

3) Criar banco de dados para novos contribuintes mensais Amigo do Bem.
4) Trabalhar engajamento do colaborador da instituição.

MOTE DA CAMPANHA
Doando R$ 20,00 você concorre a vários prêmios e ainda nos ajuda na reforma das Unidades de

Longa Permanência dos pacientes da Vila São Cottolengo. O seu gesto concreto de doação possibilita uma vida mais confortável e acolhedora para nossos pacientes. Sendo assim, venha fazer
parte dessa linda campanha de amor ao próximo.
Quem doa amor, Doa aconchego!
DESDOBRAMENTO
O start da campanha acontecerá no dia 09 de novembro 2022 às 09h na Praça da Amizade, onde
será apresentado aos colaboradores da Vila e Centro Sociais o formato da Campanha Doe Aconchego 2022. Após o lançamento, a rifa estará disponível em todos os pontos de vendas (descritos
abaixo). Nossa Campanha será desenvolvida por muitas mãos, com o projeto Ação Entre Amigos,
envolvendo todos os colaboradores e simpatizantes da Vila na venda das rifas em prol da Reforma
das Unidades de Longa Permanência.
DIVULGAÇÃO
- Rádios - (spots, participação em programas)
- Tv Pai Eterno - (programação diária ou semanal)
- Tv Anhanguera - (programação diária)
- Comunidades Paroquiais - (divulgação nas missas e panfletos)
- Paróquia - (divulgação nas missas e panfletos)
- Basílica - (divulgação nas missas e panfletos)
- Mídias da Vila - Divulgação diária em nossas mídias e site
- Cavaleiros Piracanjuba - Visitas e vendas de rifas
- Cavaleiros Caldas Novas - Visitas e vendas de rifas
- Paróquia de Abadia - (divulgação nas missas e panfletos)
- Basílica Nossa Senhora Perpetuo Socorro - Ações de vendas
- Outros
PONTOS DE VENDAS
- Mobilização de recursos
- Recepção Vila
- Basílica Nossa Senhora Perpétuo Socorro
- Apoiadores Vila
- Pousadas de Trindade
- Central de doações
- Outros

AÇÃO ENTRE AMIGOS
Como é bom poder contar com a Família! Família essa que nos motiva e inspira a continuar nossa
missão de cuidar com amor .Vocês são a maior prova desse amor e da união da Família Vila São
Cottolengo! Aqui não se fala de amor, aqui se vive amor.
Em 2022 continuamos com a Ação Entre Amigos com todos os colaboradores e simpatizantes da
Vila. Todo aquele que tiver interesse em participar dessa corrente em prol da Vila seguirá os parâmetros citados abaixo.
Funciona da seguinte forma:
1 – A cada bloco de 20 bilhetes, o colaborador ficará com o último para concorrer aos prêmios da campanha.
2 – Valor da Rifa R$: 20,00 cada bilhete.
ENTREGA DA PREMIAÇÃO
No dia do sorteio, quando os ganhadores forem identificados, faremos o contato para agendar a
busca do prêmio. Caso seja constatada a impossibilidade do mesmo vir até Vila São Cottolengo
buscar a premiação, a Vila fará a entrega em local estabelecido pelo ganhador, ficando o mesmo
sem qualquer tipo de despesa com a entrega do prêmio.
1)

O resultado do sorteio da Campanha “Doe Aconhego” estará disponível no site, Instagram

e Facebook da Vila São Cottolengo;
2)

Caso a Vila São Cottolengo não consiga contactar o vencedor, ou, o vencedor não buscar e/

ou informar o local para entrega do prêmio no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, o prêmio será
cedido para o número seguinte e assim sucessivamente;

AVISO DE PRIVACIDADE
A Vila São Cottolengo, reconhecendo a importância e priorizando a privacidade, se compromete a
tratar seus dados pessoais em conformidade com a lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD), obedecendo sempre aos requisitos de boas práticas no tratamento destes dados.
Com objetivo de demonstrar transparência e respeito aos seus direitos, ao nos enviar seus dados
pessoais (Nome, telefone, endereço....), você se declara ciente de que os mesmos serão armazenados
pelo período de 6 (seis) meses e serão utilizados com as seguintes finalidades:

1. Inscrição e participação em sorteio na campanha promocional “DOE ACONCHEGO – VILA
SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO”
2. Posterior contato para verificação de seu interesse em se tornar nosso doador/contribuinte mensal
Amigo do Bem, conforme item 3 dos OBJETIVOS da campanha.

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

