
 

 

REGULAMENTO 
SORTEIO DE VIAGEM PARA O INTERVENTIONAL 

CARDIOLOGY FELLOWS COURSE 2020 – CRF/ORLANDO-FL 
 

DESCRIÇÃO E PRÊMIOS: 

O Hospital Cardiológico Costantini (HCC), com base neste regulamento, promoverá o 

SORTEIO dos prêmios discriminados abaixo: 

- Passagem aérea ida e volta para São Paulo ↔ Orlando, para  02 (dois)  médicos,  sem direito 

a acompanhante, para a participação do(s) premiado(s) no congresso Interventional 

Cardiology Fellows Course – CRF, que será realizado nos dias 07 a 10 de maio de 2020; 

- Hospedagem individual em hotel categoria turística, durante o período do congresso; 

- Pagamento de 02 (duas) taxas de inscrição no curso de Fellows do congresso. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR: 

1. O presente sorteio não está sujeito à regulamentação prevista na Lei nº 5.768/71, por não se 

vincular à compra de bem ou serviço ou competição, destinando-se exclusivamente aos 

médicos que se enquadrarem nas condições deste regulamento. 

2. O sorteio é exclusivo para médicos formados em Hemodinâmica, cuja conclusão de curso 

tenha ocorrido nos anos de 2018 e 2019, ou que estejam cursando Especialização ou 

Residência em Hemodinâmica, inscritos no CARDIOINTERV 2019 e que estejam presentes 

no momento do sorteio. 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

1. Os interessados em participar do sorteio devem enviar e-mail com assunto “SORTEIO VIAGEM” 

para  info@cardiointerv.com, contendo: 

mailto:info@cardiointerv.com


 

 

• Cópia do CRM; 
• Comprovação que está cursando Residência ou Especialização em Hemodinâmica 

emitida pelo centro formador; 
• Certificado de conclusão em Hemodinâmica concluída nos anos de 2018 e 2019 para 

quem já se formou; 
• Comprovante de inscrição e pagamento para o CARDIOINTERV 2019. 

 

2. Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer outro meio que não o e-mail indicado 

acima, com todos os documentos indicados acima. 

3. O prazo para inscrição via e-mail se encerra às 23h59 do dia 18/11/2019. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

1. O HCC sorteará passagem aérea, classe econômica de ida e volta, a partir do aeroporto de 

Guarulhos – SP, para 02 (dois) médicos; 

2. As tarifas e empresa aérea serão de livre escolha do HCC; 

3. A passagem será emitida em nome do(s) sorteado(s), sem direito a acompanhante ou 

conversão total ou parcial do valor em dinheiro; 

4. Os prêmios são pessoais e intransferíveis e as passagens serão emitidas em datas 

compatíveis com a participação do sorteado no congresso;  

5. A divulgação do resultado será feita no ato do sorteio, que será realizado no segundo dia 

do CARDIOINTERV 2019, na sede do HCC; 

6. Caso o sorteado não esteja presente no momento, será realizado novo sorteio até o 

esgotamento dos prêmios; 

7. Correrão por conta do sorteado todos os custos e providências necessárias à obtenção de 

passaporte e visto consular pra ingresso em solo americano e deverão ser apresentados à 

organização do CARDIOINTERV com antecedência de 90 dias da data da viagem; 



 

 

8. O não comparecimento do sorteado na data da viagem ou a não apresentação de 

passaporte e visto consular, será considerada como desistência voluntária da utilização do 

prêmio, extinguindo-se automaticamente o direito do sorteado; 

9. O sorteio envolverá única e exclusivamente os itens constantes no tópico “Descrição e 

Prêmios”, acima, correndo por conta e responsabilidade do sorteado toda e qualquer 

despesa extra; 

10. O HCC reserva-se o direito de efetuar quaisquer modificações ou alterações nas condições 

estabelecidas neste regulamento, em decorrência de imprevistos ou motivos de força maior; 

11. O HCC não será responsável por acidentes, incidentes ou contratempos ocorridos 

durante qualquer momento da viagem, que ensejem qualquer tipo de dano e/ou 

prejuízo ao sorteado e/ou pessoas que o acompanhem; 

12. Caso seja sorteado, o participante, desde já, declara e aceita que está ciente de que o 

HCC poderá realizar algum tipo de registro audiovisual ou fotográfico da entrega do 

prêmio e autoriza de forma definitiva e irrevogável, desde já, sem qualquer ônus ao HCC 

e/ou empresa por ele contratada, sem qualquer limitação temporal, a utilização de seus 

nomes, imagem, voz, dados biográficos (“Imagem”) para: 

- Exibição da imagem em qualquer território, em qualquer dia e horário, sem 

limitação de veiculações, por si e/ou por terceiros, em televisão em qualquer de 

suas modalidades (televisão aberta ou televisão por assinatura), exibições estas que 

poderão ser realizadas via transmissão ou retransmissão por radiodifusão em 

sistema UHF, VHF, cabo, MMDS, satélite, independentemente da modalidade de 

comercialização empregada, das características e atributos do sistema de 

distribuição, abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com atributos de 

interatividade ou não, incluindo aparelhos de telefonia móvel ou outros 

equipamentos digitais equipados com transmissão de dados sem fio, ou por 

qualquer outro meio de transporte de sinal hoje existente; 

- Fixação e reprodução da imagem, na íntegra ou em versão compactada, por 

quaisquer meios de divulgação e publicação, para utilização comercial ou não, 

publicitária, promocional e/ou institucional e de qualquer tipo de suporte material 



 

 

que possa ser reproduzido em exemplares, analógico ou digital, tais como DVD, 

VHS, CD ROM, CD-I, suportes de computação gráfica em geral, podendo promover 

a venda e/ou locação ao público; 

- Exibição, reexibição e disponibilização da imagem em qualquer tipo de local de 

frequência coletiva, em circuito fechado e por meio da Internet; 

- Utilização da totalidade ou de trechos, partes ou fotografias, para fins 

institucionais, produção de material promocional em qualquer tipo de mídia, 

inclusive impressa. 

13. O HCC, a seu critério exclusivo, poderá excluir do sorteio qualquer participante que 

proceder de forma desleal e/ou utilizar de meios escusos para participar e/ou de 

mecanismos que criem condições irregulares, desleais ou que atentem contra os 

objetivos e condições de participação previstos neste regulamento, de forma 

considerada ilícita ou contrária aos bons costumes e à ética, ou ainda, caso sejam 

apurados indícios de fraudes que visem prejudicar o HCC e/ou terceiros, sem prejuízo, 

ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser promovida pelo HCC em face do 

infrator. 
 

 

 
 


