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SORTEIO NATAL COM A COYOTE - JOGADORES 

 

 1. REGULAMENTO DE SORTEIO  

1.1. O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as normas para a            

premiação dos jogadores COYOTE FICHAS do sorteio NATAL COM A COYOTE. 

1.2. A promoção NATAL COM A COYOTE é destinada exclusivamente para jogadores            

afiliados a Coyote Fichas optantes pela promoção.  

1.3. É de responsabilidade do participante se informar com o seu agente a respeito da               

participação do mesmo na promoção NATAL COM A COYOTE.  

1.4. A promoção NATAL COM A COYOTE terá início às 00h do dia 06 de Dezembro de                 

2020 e será finalizada na data de 27 de Dezembro de 2020 às 23h59.  

1.5. A Organizadora se reserva ao direito de alterar o cronograma, sem prévia             

comunicação, caso julgue necessário ao bom desenvolvimento do sorteio. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO NATAL COM A COYOTE 

2.1. Estarão aptos a concorrer aos sorteios todos os jogadores filiados e atuantes na              

COYOTE FICHAS entre 00h do dia 06 de Dezembro de 2020 às 23h59 do dia 27 de                 

Dezembro, nos seguintes ID’S: 

- LIGA SUPERPOKER ID: 2365356  

- LIGA PRINCIPAL ID: 670454 

- LIGA SUPREMA ID: 669845 

-  

2.2. É de responsabilidade do JOGADOR conferir com o seu agente o ID do mesmo, para                

que ele seja vinculado ao ID correto de seu agente.  

2.3. Durante o período descrito no Item 2.1., será contabilizado todas as mãos que o               

jogador tiver nos IDS já citados. 

2.3.1. A cada 100 MÃOS jogadas em nossos IDS durante o período descrito acima,                

terá o jogador direito a 1 (um) cupom para o sorteio. Os cupons são cumulativos.  

2.4. O Jogador poderá participar de quantos torneios/mesas de cash quiser durante todo             

o período descrito. 
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2.5. Os cupons não serão transferidos em nenhuma hipótese.  

2.6. Caso o jogador jogue em mais de uma conta, o número de mãos NÃO será                

somado. Ficando atrelado as mãos apenas ao ID da conta. 

2.7. Todos os cupons permanecerão válidos até o fim da promoção para o sorteio,              

mesmo que estes tenham sido conquistados no primeiro dia de promoção.  

2.8. A COYOTE FICHAS não se responsabiliza por problemas técnicos ocorridos no            

aplicativo durante o período da promoção. 

 

 3. PREMIAÇÃO NO SORTEIO NATAL COM A COYOTE 

3.1. Será sorteado: 1 IPHONE 11 + 5 JBL GO entre todos os participantes da promoção. 

3.2. NENHUM dos prêmios descritos do Item 3.1. poderão ter seus valores revertido em              

nenhuma outra forma de premiação. 

3.3. O frete do envio, em TERRITÓRIO NACIONAL é de responsabilidade da COYOTE             

FICHAS. 

3.4. O prêmio é pessoal e intransferível. 

3.5. A entrega do prêmio aos sorteados será efetivada no prazo máximo de 45              

(quarenta e cinco) dias a contar da data de reconhecimento do contemplado, que será              

contatado pela nossa equipe, mediante a apresentação de comprovação de titularidade           

da conta contemplada.  

 

4. APURAÇÃO DOS SORTEIOS E DIVULGAÇÃO DO SORTEADOS 

4.1. Os sorteios serão realizados no instagram @COYOTEFICHAS no dia 28/12 às 18H. 

4.2. Itens sorteados: 

   4.2.1. Sorteio NATAL COM A COYOTE, 
- 1 IPHONE 11 

- 5 JBLGO 

4.3. Cada jogador tem direito a apenas UM PRÊMIO por ID, totalizando 6 ID’S              

contemplados. 
4.4. O resultado do sorteio ficará disponível no instagram @COYOTEFICHAS e também            

no site: www.coyotefichas.com 

4.5. O sorteado será contatado pelo seu agente e terá seu nome divulgado no site               

www.coyotefichas.com e nas mídias sócias da COYOTE FICHAS. 

4.6. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão           

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela COYOTE FICHAS. 

 

 

 

 

http://www.coyotefichas.com/
http://www.coyotefichas.com/
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4.7. A COYOTE FICHAS não poderá ser responsabilizada por informações enviadas           

erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o          

contato e/ou a entrega do prêmio. 

4.7. A COYOTE FICHAS não se responsabiliza por nenhuma falha técnica, problemas de             

acesso à Internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a               

participação do usuário.  

4.8. A participação nesta promoção implica na aceitação e total concordância com as             

regras dispostas no presente regulamento. 

 

 

5. CONSULTA DE TICKETS E PRAZOS DE ATUALIZAÇÃO 

5.1. Os jogadores e agentes poderão consultar no site www.coyotefichas.com/natal          

quantos cupons para o sorteio possuem. 

5.2. O site será atualizado com a quantidade de cupons de cada ID nas              

SEGUNDAS-FEIRA seguintes: 

- 14 de Dezembro  

- 21 de Dezembro 

- 28 de Dezembro até o horário do sorteio (18H) 

5.3. A coyote não se responsabiliza por atrasos na divulgação dos tickets devido a              

instabilidades. 

http://www.coyotefichas.com/

