
 

 

Campanha “Eu no Camarote da Toledo” 
 
A Toledo Prudente está realizando a campanha “Eu no Camarote da Toledo” na Expo Prudente 2019, que 
acontece no Recinto de Exposição “Jacob Tosello” entre os dias 06/09/2019 e 16/09/2019. 
 
O objetivo da campanha é contemplar alunos da graduação e pós-graduação da Toledo Prudente com 
cortesias para os principais shows realizados no evento. Para a realização da mesma, o Facebook será 
adotado como canal oficial de participação e divulgação da dinâmica, bem como desempenho e 
resultados.   
 
 
Regras da Campanha 
 

1. Só podem participar alunos da graduação e pós-graduação regularmente matriculados na Toledo 
Prudente Centro Universitário; 

2. Cada aluno da Toledo Prudente Centro Universitário terá direito a enviar apenas 1 vídeo para a 
campanha “Eu no Camarote da Toledo”, ou seja, seu nome aparecerá apenas uma vez na enquete 
oficial. 

3. Serão contemplados 04 (quatro) alunos por dia e cada um terá direito de levar mais 01 (um) 
convite;  

4. Serão oferecidas cortesias para o Camarote da Toledo Prudente nos seguintes shows: Dennis Dj 
(06/09/2019), João Bosco e Vinícius (07/09/2019), Anitta (08/09/2019), Felipe Araújo 
(13/09/2019) e Maiara e Maraisa (14/09/2019); 

5. Em nenhuma hipótese, as cortesias oferecidas pela Toledo Prudente poderão ser trocadas por 
dinheiro ou qualquer outro benefício; 

6. Alunos menores de 17 anos deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados pelo pai/mãe ou 
responsável legal para a entrada no recinto; 

7. A campanha “Eu no Camarote da Toledo” dá apenas direito às cortesias para o Camarote no dia 
do show realizado pela Expo Prudente. Despesas com transporte e outras ficam a cargo dos 
alunos contemplados.  

8. Para participar da campanha, os alunos da Toledo Prudente Centro Universitário deverão gravar 
um vídeo de até 1 (um) minuto respondendo à pergunta “Por que eu devo estar no Camarote da 
Toledo?”; 

9. Só serão aceitos vídeos gravados e enviados até o dia 07/08/2019 às 23h59. 
10. Os vídeos deverão ser enviados pelo WhatsApp Institucional da Toledo Prudente Centro 

Universitário, cujo número é (18) 99692-8222; Além do vídeo, o aluno deve enviar uma foto 
recente e de boa qualidade, informar seu nome completo, RA (Registro Acadêmico) e curso que 
está matriculado na Toledo Prudente 

11. A campanha começa no dia 08/08/2019 às 16h e encerra-se no 15/08/2019 às 16h. 
12. O resultado será divulgado no dia 15/08/2019 às 18h na página oficial da Toledo Prudente e no 

Grupo Oficial da Toledo Prudente denominado “Eu no Camarote da Toledo”; 
13. A distribuição das cortesias para o Camarote da Toledo Prudente na Expo Prudente 2019 seguirá a 

de quantidade de curtidas, ou seja, quem tiver mais curtidas escolhe primeiro, assim, 
sucessivamente do primeiro ao décimo quinto colocado na campanha; 

14. Ao todo, 20 (vinte) alunos da Toledo Prudente Centro Universitário serão contemplados pela 
campanha, sendo que cada um, receberá 2 (duas) cortesias no total; 

15. As cortesias para o Camarote da Toledo Prudente na Expo Prudente 2019 deverão ser retirados na 
Assessoria de Comunicação e Eventos da Toledo Prudente das 8h às 12h e das 13h às 22h, de 
segunda a sexta-feira; somente o aluno ganhador poderá retirar os convites mediante 
apresentação de documento oficial com foto; 



 

 

16. O aluno contemplado que não retirar suas cortesias até o dia 20/08/2019 perde o direito as 
mesmas; 

17. Os alunos participantes da campanha “Eu no camarote da Toledo” cedem o direito de imagem 
para postagens nas redes sociais e veículos de comunicação da Toledo Prudente Centro 
Universitário; 

18. A Toledo Prudente Centro Universitário não se responsabiliza com a realização dos shows, em 
relação às datas e horários, tendo em vista, que a Expo Prudente 2019 tem uma organização 
própria;  

19. Os convites para o Camarote da Toledo Prudente na Expo Prudente 2019 são intransferíveis; 
 

 
Dinâmica da Campanha  
 

1. Para participar, o aluno deverá gravar um vídeo com duração máxima de até 1 (um) minuto 
respondendo de forma criativa a pergunta: “Por que eu devo estar no Camarote da Toledo?”; 

2. Todos os vídeos serão postados no mesmo dia e horário no Grupo “Eu no Camarote da Toledo” 
alocado na página oficial da Toledo Prudente Centro Universitário; 

3. A linguagem dos vídeos fica a critério do candidato. No entanto, os mesmos não podem conter 
palavrões ou xingamentos, ofensas racistas, discurso de ódio ou exposição de outras marcas; 
Vídeos com tais conteúdos não serão postados e o aluno não estará participando da enquete, 
logo, o aluno não estará participando da campanha “Eu no camarote da Toledo”; Se estiver 
dentro do prazo, o aluno poderá enviar novo vídeo atendendo as normas nessa campanha.  

4. Encerrado o período de envio de vídeos, começa a votação oficial através de uma enquete 
publicada no mesmo grupo “Eu no Camarote da Toledo”; 

5. Iniciada a votação, novos alunos não poderão mais participar enviando seus vídeos e informações. 
A data limite para envio de vídeos e informações é 07/08/2019 às 23h59; 

6. Durante o período de 8 dias, os alunos deverão conseguir votos para uma enquete que está no 
Grupo Oficial da Campanha “Eu no camarote da Toledo. Só serão contabilizados os votos em tal 
enquete. Curtidas nos vídeos, compartilhamentos ou comentários não servirão de parâmetro e 
tão pouco serão contabilizados.  

 
 

Cronograma da Campanha  
 
31/07/2019 – Início da Campanha “Eu no camarote da Toledo” 
07/08/2019 – 23h59 – Data final para envio dos vídeos e informações  
08/08/2019 – 16h00 – Início da votação na enquete 
15/08/2019 – 16h00 – Encerramento da votação na enquete 
15/08/2019 – 18h00 – Divulgação do resultado da votação 
16/08/2019 – Início da entrega dos convites aos premiados  
19/08/2019 – Encerramento da entrega dos convites  
 
 
Cronograma de Show da Expo Prudente 2019 
 
06/09 – Show com Dennis DJ 
07/09 – Show com João Bosco e Vinícius e Yasmin Santos 
08/09 – Show com Anitta 
13/09 – Show com Felipe Araújo 
14/09 – Show com Maiara e Maraisa  
 


