
   
 

Regulamento 
 

1. Da campanha de engajamento: 
  
a. Esta campanha é dirigida a funcionários, coletor, atendente ou proprietário 

vinculados a Postos de Coleta Laboratoriais que possuam contrato de prestação 
de serviço firmado com a LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA(“LABET”). 

b. Esta campanha não se aplica aos funcionários das marcas pertencentes ao 
grupo Diagnostico das Américas S/A e Empreendimentos Pague Menos S/A. 
 

2. Do período de vigência do Conecta LABET:  
a. O cadastro para participar do sorteio poderá ser preenchido do dia 23/02/2021 

ao dia 3/3/2021 até às 15:30, no site conecta.labet.com.br 
 

3. Sobre o mecanismo: 
a. É necessário preencher corretamente o formulário contido no site 

conecta.labet.com.br até a data limite. 
b. Serão sorteadas três pessoas cadastradas e que atendam a todas as normas 

estabelecidas neste regulamento, para receber um telefonema, cada uma 
receberá uma pergunta diferente relacionada ao conteúdo da live. 

c. Para receber o prêmio será necessário responder à pergunta corretamente, 
caso não acerte a resposta, será sorteado um novo participante para 
responder a pergunta. 

d. A escolha das perguntas se dará de forma aleatória. 
 

4. Sobre o prêmio: 
a. O resultado será divulgado durante a live.  
b. O prêmio será enviado até 15 dias após o Conecta LABET. A área de 

Engajamento entrará em contato através de email e/ou telefone para 
confirmação dos dados e passar as informações sobre a entrega o prêmio. 

c. Os ganhadores receberão um cartão de débito – pré-pago com R$500. Esse 
cartão terá a bandeira Mastercard e poderá ser utilizado em qualquer 
estabelecimento que aceite cartões Mastercard. 

d. A participação no coletor implica na aceitação total e irrestrita dos termos deste 
Regulamento. 

e. Toda tecnologia da campanha está sob inteira responsabilidade dos 
fornecedores, restando à LABET a condição de clientes do serviço prometido. 
Qualquer atraso, falha em links ou cadastro não será de responsabilidade da 
LABET. Dessa forma, a mesma não se responsabiliza caso não seja possível 
participar em razão de problemas técnicos. 

f. Ao concorrer, o participante declara expressamente que autoriza desde já, e 
como consequência da conquista do prêmio a utilização de seu nome, imagem 
e som de voz em qualquer um dos meios escolhidos pela LABET para divulgação 
desta campanha. 



   
g. A LABET se reserva ao direito de não validar a participação de coletores que 

prestem serviço de coleta em Postos de Coleta Laboratoriais que não estejam 
cumprindo com as obrigações dispostas no Instrumento Particular de Prestação 
de Serviço firmado com a LABET, em especial quanto ao dever de exclusividade. 

h. Os casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão 
resolvidos pela área de Auditoria Interna da LABET, que utilizará, bom senso e 
equidade na solução dos impasses. 

i. Se por qualquer motivo alheio à vontade e controle da LABET não for possível 
conduzir a campanha promocional conforme o planejado, esta poderá modificá-
la, suspendê-la e/ou finalizá-la antecipadamente, mediante aviso aos 
participantes. Caso o programa tenha seu término antecipado, a LABET deverá 
avisar ao público em geral e aos participantes, através dos mesmos meios 
utilizados para sua divulgação, explicando as razões que as levaram a tal 
decisão. 
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