
 
 

Regulamento 

Promoção ‘Noite Feliz’ 

Jovens de Maria  

2014 

 

Sobre a Promoção 

A Promoção “Noite Feliz” é uma realização do portal A12.com através do canal 

Jovens de Maria com o objetivo de promover a integração do site com seus 

leitores durante o Natal; 

O público inscrito irá compor o clipe de Natal do Jovens de Maria e concorrer 

ao sorteio de 3 kits com livros e CDs; 

Todos os vídeos devidamente inscritos serão utilizados no clipe de Natal e 

veiculados pelo portal A12.com; 

Todos as inscrições validadas estarão concorrendo automaticamente ao 

sorteio; 

É vetada a participação de menores de 16 anos. 

 

Como participar 

1 - Grave um vídeo cantando a música “Noite Feliz” 

  O vídeo pode conter um ou mais participantes; sua criação é livre. 

2 – Publique o vídeo no Facebook ou no Youtube.  

Certifique-se de que a configuração de privacidade do conteúdo esteja com a    

“público”. 



 
 

3 – Cadastre seus dados pessoais e o link do vídeo no site do Jovens de Maria 

(http://www.a12.com/jovens-de-maria/institucional/detalhes/promocao-noite-

feliz) 

  O cadastro deve ser feito no nome de apenas uma pessoa, a mesma 

que irá concorrer ao sorteio dos prêmios. Ele só será validado se todos os 

campos estiverem preenchidos corretamente. 

 

Sobre as datas 

A promoção será lançada no dia 15 de novembro de 2014, às 9h; 

Serão aceitas inscrições até às 23h50 do dia 15 de dezembro de 2014; 

O sorteio será no dia 16 de dezembro de 2014; os nomes dos sorteados serão 

divulgados às 15h através do site a12.com/jovensdemaria; 

Os sorteados receberão os prêmios em casa gratuitamente. 

 

Sobre a Premiação 

Dos inscritos, três nomes serão sorteados aleatoriamente pelo sistema. A 

relação de prêmios seguirá a seguinte ordem: 

1º sorteado: Livro Quero um amor de verdade de Diego Fernandes + 

CDs: Parresia da banda Olhos Eternos; Defendei-nos do Combate de Gabriela 

Carvalho e Livre Acesso ao vivo de Diego Fernandes. 

  

2º sorteado: Livro A Igreja é jovem – Não tenha medo de ser de Deus! De 

Diego Fernandes + CDs: Parresia da banda Olhos Eternos, Ser do cantor 

Moradda (autografado) e Amor Exagerado de Neto Monteiro. 
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3º sorteado: Livro Encontrar o Amor de César Alberto dos Santos + CDs: 

Divina Luz ao vivo na JMJ Rio2013; Cheguei até aqui da cantora Nandah 

(autografado); Asas da Liberdade de Adriele Lopes (autografado); Tão perto ou 

tão longe do Projeto Athos. 

 

Demais considerações 

O portal A12.com se reserva no direito de fazer quaisquer alterações em 

relação às datas citadas neste documento, bem como no direito de decidir 

quaisquer questões não decididas previamente neste regulamento; 

O portal A12.com também se reserva no direito de desclassificar qualquer 

inscrição que não esteja adequada à proposta da promoção. 

Mais informações pelo e-mail: jovensdemaria@a12.com 

 

Site - A12.com/jovensdemaria 

Facebook - facebook.com/jovensdemaria 

Twitter - twitter.com/jovensdemaria_ 
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