
 

 

DIAS DAS CRIANÇAS NA GÊNESIS BENEFÍCIOS 

 

Regulamento 
 

 

1. Introdução 
 

1.1 A Gênesis Benefícios a fim de promover mais uma ação, criou o Dia das Crianças 
Premiado. A ação tem o intiuto de presentear 10 crianças selecionadas, sendo 
5(cinco) crianças do gênero masculino e 5(cinco) crianças do gênero feminino, 
todas com idade entre 03 a 10 anos.  

 

2. Disposições Gerais 
 

2.1 Entre as datas 01/10/2022 até 10/10/2022 ficará disponível, a landing page  
https://genesisbeneficios.org.br/DiaDasCriancas2022/ para que os associados da 
Gênesis Benefícios realizem o preechimento dos dados exigidos no formulário; 
 
2.2 Só poderão participar associados com filhos com idade entre 03 a 10 anos.  
 
2.3 No dia 11/10/2022 realizaremos um sorteio com todos os associados que 
preencheram o formulário corretamente e que se encaixam nas regras estabelecidas 
pela associação. Serão selecionadas 10 crianças, sendo 5(cinco) crianças do gênero 
masculino e  5 (cinco) crianças do gênero feminino, todas com idade entre 03 a 10 
anos. 
 
2.4 As crianças selecionadas receberão a ligação em chamada de vídeo, através do 
contato deixado pelos pais no ato do preenchimento do fomulário para responderem 
as 5 perguntas disponiveis na landing page.  
 
2.5 As crianças que responderem durante a ligação em chamada de vídeo a pelo 
menos 3 perguntas corretas serão convidadas a virem até nossa sede localizada na 
Rua Almirante Grenfall, 405 - Bl. Verde -  7° andar, sala 712 - Vila São Luis - Duque de 
Caxias - RJ, 25085-135 para estourar os balões premiados. 
 
2.6 Serão 10 balões. Cada criança ganhará o prêmio, de acordo com o balão 
estourado. Não havendo a possíbilidade de estourar mais de um balão ou fazer trocas 
de prêmios.  

 
 

  Nota: Filhos de colaboradores e consultores não participam do sorteio. 
 

3. Regras 
 

3.1 Os associados devem estar ativos, sem nenhuma pendência na base administrativa 
da Gênesis Benefícios. A Associação irá realizar contato via WhatsApp. Para 
participar, o associado deve ir na sede da Gênesis Benefícios, localizada na Rua 
Almirante Grenfall, número 405, 7° andar, sala 712. 

  



 

 

3.2 Para liberação do Prêmio, o associado deverá autorizar o uso de sua imagem e do 
seu(s) filho(s) ou filha(s) para a Gênesis Benefícios. 

 
3.3 Sorteio válido somente para os associados ativos da Gênesis Benefícios. 

 
3.4 O prazo de participação da premiação é do dia 04/10/2022 até o dia 10/10/2022. 

 
 
 

4. Prêmio 
 
4.1 As 10 crianças selecionadas, sendo 5(cinco) crianças do gênero masculino e  5(cinco) 
crianças do gênero feminino todas com idade entre 03 a 10 anos.  

 
       4.2 A imagem dos vencedores será divulgada nas redes sociais da Gênesis Benefícios  

 
4.3 Os prêmios não poderão ser revertidos em dinheiro.  
 
4.4 Só ganharão os prêmios, as crianças sorteadas que comparecerem à sede da Gênesis 
Benefícios.  

4.5 Os pais da criança selecionada não poderão substituir o filho, tanto no ato da 
resposta das perguntas, quanto ao visitar a sede para estourar os balões.  
 
4.6 Os principais prêmios que estarão para serem sorteados na sede da Gênesis são: 
 
- Xbox Série S  
- Bicicleta  
- Hoverboard 
- Patinete  
 

5. Observações 

 
Quaisquer situações adversas as expostas neste regulamento serão analisadas 

pela Diretoria da Gênesis Benefícios. Esta campanha é realizada pela Gênesis 

Benefícios. 

A Gênesis Benefícios reserva-se o direito de divulgar o nome dos participantes 

beneficiados através do site www.genesisbeneficios.com.br e suas redes 

sociais. 

A Gênesis Benefícios se reserva no direito de alterar ou finalizar esta 

campanha, sem a necessidade de aviso prévio, desde que isso não gere 

nenhum tipo de prejuízo ao participante. 
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