Formulário para a autorização administrativa para sorteios ou outras actividades similares
Application for administrative permit for lucky draw or other similar activities
*

Requerente
Applicant

Mandatário em Macau *A preencher por requerente não local
Authorized Macau agency *Fill by non-Macau applicant

BIG CO. LTD.

SMALL CO. LTD.

Entidade mandatária Company name

Denominação de sociedade Company name

Av. Praia Grande Ed. China Plaza 762-804

A v . P r a i a G r an de E d . C hin a P l az a 7 62- 804

Endereço Address

Endereço Address

MANAGER

CHAN TAI MAN

12345678

Categoria Job title

Nome do responsável Name of responsible person

123@example.com

No de contacto Contact tel. no.

MANAGER

CHAN SIO MAN

Categoria Job title

Nome do responsável Name of responsible person

87654321

ab c@ examp le.co m

No de contacto Contact tel. no.

E-mail

E-mail

Informações de sorteios ou outras actividades Similares Information of lucky draw or similar activities

TOP TOP LUCKY DRAW

MOP$100,000

Actividade de promoção Promotion activities

Valor total de prémio Total value of prize

CITIZENS

01/05/18-02/06/18

Destinatários Target market

Prazo da promoção Promotion period

15/06/18
Data e hora Date & hour

11:00
(dd/mm/yy)

Manual
Manual

Método de sorteio
Method of drawing

(dd/mm/yy)

MACAU

(hh

mm)

Local Venue

Electrónica
Electronic

Tipo raspadinha
Scratchcard type

(dd/mm/yy)

Meio de publicação
Method of announcement

01/07/18

Outros
Others

NEWSPAPER

Data da publicação da lista dos premiados
Date of announcement for list of winner

CH AN TAI MAN

Pessoa de contacto Name of contact person

12345678

No de contacto em Macau Macau contact tel. no.

E-mail

123@example.com

Eu/esta entidade tenho/tem conhecimento de que os dados pessoais submetidos, servem apenas para a finalidade de requesição de autorização.
I / Our Company are acknowledgeable that all personal information submitted in the course of application will be used for application purposes only.

Data Date

01/04/18

Assinatura e carimbo Signature & chop

Documentos a apresentar
Documents to submit
Registo comercial Business registration document
Documento de identificação do encarregado ID card of responsible person
Regras da actividade e da reclamação de prémio Terms and conditions of lucky draw activity and prize

/
v.

Exemplar de cupões / raspadinha / imagem capturada Sample of raffle / Screens captured

Lista dos Prémios List of Prizes

Entrega
Attached

Não entrega

Unattached

Formulário para a autorização administrativa para sorteios ou outras actividades similares
Application for administrative permit for lucky draw or other similar activities

Lista dos Prémios
List of Prizes

Ė favor de indicar a moeda
Please specify the currency

Descrição dos prémios Prize item(s)

Quantidade Quantity

Valor Value

XXXXX

10

MOP10,000

XXXXX

5

MOP2,000

Valor total Total

01/04/18
Data Date

Assinatura e carimbo Signature & chop

