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Promoção Sbrafh 20 anos – Regulamento 
 
 
A promoção “Sbrafh 20 anos” será realizada pela Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde, inscrita no CNPJ 01456716/0001-60, localizada na Rua 
Vergueiro, 1855 - 12. Andar - Vila Mariana CEP 04101-000 - São Paulo/SP. 

 
A promoção “Sbrafh 20 anos” será realizada entre 01 de maio de 2015 e 30 de maio de 

2015. Serão realizados sorteios dia 21 de maio de 2015 e 30 de maio de 2015, através do site e 
da fanpage da Sbrafh. 

  
Poderão participar da promoção brasileiros maiores de 18 anos. 
 
A promoção será dividida em duas parte, uma para seguidores da Fanpage da Sbrafh e 

Evento do Congresso no Facebook e outra para Associados. 
 
 
Como participar: 
 
Para participar da promoção “Sbrafh 20 Anos”, o candidato deve se enquadrar em uma 

ou mais das situações abaixo.  
 

1. Todos os seguidores da Fanpage Oficial da Sbrafh estarão automaticamente 
participando da promoção quando a referida Fanpage alcançar o número de 
9000 seguidores; 

 
2. Todos os confirmados no Evento do X Congresso Brasileiro de Farmácia 

Hospitalar estarão automaticamente participando da Promoção quando o 
referido Evento alcançar o número de 1300 confirmados; 

 
3. Todos os associados ativos na data de 21 de maio de 2015 estarão 

automaticamente participando da promoção. 
 
O candidato que se enquadrar em mais de uma das condições acima participará dos 

sorteios de forma cumulativa, tendo mais chances de ser sorteado.  
  
 
Premiação para Fanpage e Evento: 
 

1. Uma (1) inscrição Para o X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar: a ser 
sorteada entre todos os seguidores da Fanpage da Sbrafh e entre todos os 
confirmados do Evento do X Congresso somados; 

 
2. Uma (1) inscrição em 1 curso do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar: 

a ser sorteada apenas entre os seguidores da Fanpage; 
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3. Uma (1) inscrição em 1 curso X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar: a 

ser sorteada apenas entre os confirmados no Evento. 
 
Premiação para Associados Ativos: 
 

1. Uma (1) inscrição Para o X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar: a ser 
sorteada entre todos os associados ativos; 
 

2. Uma (1) inscrição para o Concurso para obtenção do Título de Especialista em 
Farmácia Hospitalar da Sbrafh: a ser sorteada entre todos os associados ativos. 

 
 
Critérios Gerais para contemplação dos Sorteados 

 
1. A participação é individual; 

 
2. Os premiados serão contatados por e-mail ou telefone para fornecimento de 

dados para efetivação da inscrição no seu prêmio 
 

3. A Sbrafh não se responsabiliza por qualquer despesa de deslocamento até o 
local X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, tais como passagens, 
hospedagem e alimentação; 

 
4. Caso o sorteado já possua inscrição para o seu prêmio (X Congresso, Curso ou 

Concurso) o sorteado poderá indicar outra pessoa para receber o prêmio; 
 

 
Critérios para Premiação exclusiva para Associados 
 

1. O associado premiado deve estar com a sua associação junto à Sbrafh ativa na 
data do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar devendo, portanto, 
renovar sua associação caso a mesma expire antes do X Congresso Brasileiro 
de Farmácia Hospitalar; 

  
2. Caso o Associado queira indicar um terceiro no seu lugar, a pessoa indicada 

deve estar associado e permanecer associado até a data do X Congresso 
Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 

 
3. Para usufruir do Prêmio de participar do Concurso para Obtenção do Título de 

Especialista em Farmácia Hospitalar da Sbrafh, o premiado deve estar ou 
efetuar inscrição no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar; 

 
Dos Casos Omissos Neste Regulamento 
a) Serão resolvidos pela comissão organizadora. 


