REGULAMENTO – MÃE PREMIADA
CRONOGRAMA
1 - Postagem dos alunos mencionando a UNIPAC Barbacena: de 07 à 10 de maio de 2019;
2 – UNIPAC realizará a repostagem das fotos no instagram da Faculdade até 24h após a
postagem pelo aluno.
3 - Prazo para as curtidas nas fotos: 7,8, 9 e 10 de maio, até 12:00.
4 - Resultado da promoção: 10 de maio às 17h.

A promoção MÃE PREMIADA é uma realização da UNIPAC Barbacena em parceria com a
MedMaster
1- Poderá participar o aluno que estiver devidamente matriculado nos cursos de graduação e
Pós-graduação da UNIPAC Barbacena;
2 - O aluno deverá postar em seu próprio instagram uma foto com sua mãe ou a aluna que é
mãe com o seu filho(a);
3 - O participante deverá mencionar a UNIPAC Barbacena em sua postagem, marcando
@unipacbarbacena;
4 - O aluno deverá se identificar deixando na legenda da foto seu nome, curso, período e o nome
da promoção “Mãe premiada”.
5 - só será repostada pela Unipac Barbacena as postagem que estiverem de acordo com o item
3 e 4;
6 - Das fotos repostadas no instagram da UNIPAC Barbacena, a que obtiver o maior número de
curtidas receberá, no prazo de 7 dias, da UNIPAC Barbacena e da MedMaster um (1) vale de
procedimentos estéticos corporais, no valor total de R$400,00.
7 - Em caso de empate no número de curtidas, vencerá o aluno que estiver no período mais
próximo de concluir o curso. Persistindo o empate, será o vencedor o aluno mais velho.
8 - O resultado será divulgado no Feed do Instragram da UNIPAC Barbacena e o vencedor deverá
entrar em contato para receber a premiação até o dia 13/05/2019.
9 - O prêmio será entregue para o vencedor na UNIPAC Barbacena, em sua sala de aula, na data
marcada de acordo com a disponibilidade do mesmo. A entrega será registrada e divulgada nas
redes sociais e veículos de comunicação da UNIPAC Barbacena.
10 - O vale procedimento deverá ser utilizado pelo ganhador da promoção até o dia 20/05/2019,
na MedMaster, que fica na Marechal Floriano Peixoto 340, Bairro Pontilhão, Barbacena.

REGRAS (Instagram)

1- Ser aluno da UNIPAC Barbacena, devidamente matriculado;
2- Postar em seu próprio instagram uma foto com sua mãe ou a aluna que é mãe com o
seu filho(a);
3- Colocar na legenda da foto o nome, curso, período, nome da promoção e mencionar a
UNIPAC Lafaiete com @unipacbarbacena
4- Seguir o perfil da UNIPAC Barbacena no instagram;
5- Seguir o perfil da MedMaster Barbacena (@m.medmaster) no instagram;
6- A repostagem do aluno mais curtida no Instagram da UNIPAC Barbacena que atender
todas as regras será a vencedora.
7- Em caso de empate no número de curtidas, vencerá o aluno que estiver no período mais
próximo de concluir o curso. Persistindo o empate, será o vencedor o aluno mais velho

