REGULAMENTO

1-O Prêmio
O Portal Conexão, com sede em Vargem Alta-ES, organizador do Prêmio
Conexão Melhores do Ano de Iconha 2019, indicou 75 categorias para
homenagear os nomes que se destacaram no cenário público, de negócios
e empreendedorismo do município de Iconha.
Através do voto popular, o público irá indicar os nomes das pessoas,
comércios e empresas que se destacaram no ano de 2019 em Iconha.
2- A votação
O sistema de votação via internet do Prêmio Conexão Melhores do Ano de
Iconha 2019 será dividido por categorias independentes, ou seja, o usuário
deverá votar informando um nome válido em todas as categorias, através
do aplicativo Google Forms, dando assim, maior credibilidade ao
processo.
Em nenhuma hipótese será admitida a votação mecanizada ou através de
softwares desenvolvidos especialmente para este fim.
A votação terá início na segunda-feira, 29 de julho e término na quintafeira, 01 de agosto de 2019, às 07 horas.
3-Sorteio
Ao votar, automaticamente o internauta estará participando de um sorteio
de um vale compras no valor de 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) a
ser utilizado no comércio de Iconha-ES.
O internauta precisa responder a todas as perguntas do questionário para
validar seu voto e concorrer ao vale compras. Votos repetidos serão
anulados.
O sorteio do prêmio vale compras no valor de 250,00 (Duzentos e
Cinquenta Reais) acontecerá no dia 08/08/19, às 08h, na sede do Portal
Conexão em Vargem Alta.

4- Regras Gerais
O Portal Conexão acompanhará todo o processo de votação e apuração
dos votos, aplicando os seguintes procedimentos:
4a. Reconhecimento das disposições contidas no regulamento do Prêmio
Conexão Melhores do Ano de Iconha 2019.
4b. Acompanhamento do início da votação através da web, confirmando
que todos as categorias estavam com a votação zerada no início do
processo;
4c. Acompanhamento, com base em testes, do processo de votação,
através de simulações de votos e avaliação periódica da evolução da
votação ;
4d. Apuração e totalização dos votos ao final do período estabelecido para
a votação;
O Portal Conexão se reserva o direito de modificar ou reformular parte do
regulamento do Prêmio sem prévio aviso aos participantes, para o melhor
andamento da premiação.
Qualquer dúvida ou informação a respeito deste regulamento pode ser
obtida
através
do
e-mail
do
Portal
Conexão
conexao.faleconosco@gmail.com

