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Compartilhe seu feedback sobre transportes, pessoas e oportunidades com a NJTPA para ter a chance de 
ganhar um vale-presente de $50 válido no comércio local de sua escolha. 
 
Nenhuma compra é necessária. Para ser incluído no sorteio, você deve (1) preencher a pesquisa do Plan 2050, 
ou (2) participar do workshop online Plan 2050. Você deve inserir seu endereço de e-mail ao final da pesquisa 
para ser incluído no sorteio. Se você concluir uma dessas duas etapas, você será incluído em um sorteio 
randômico para um dos cinco vales-presente de $50 válido no comércio local de sua escolha; realizando as 
duas etapas, você participará duas vezes do sorteio. 
 
Elegibilidade: 
Qualquer pessoa que more, trabalhe ou estude em escolas em um dos 13 condados de North Jersey é elegível 
para participar. Condados incluídos: 
 

• Condado de Bergen 
• Condado de Essex 
• Condado de Hudson 
• Condado de Hunterdon 
• Condado de Middlesex 
• Condado de Monmouth 
• Condado de Morris 
• Condado de Ocean 
• Condado de Passaic 
• Condado de Somerset 
• Condado de Sussex 
• Condado de Union 
• Condado de Warren 

 
Funcionários da NJTPA, membros do conselho (equipe nomeada, suplente e sub-regional) e seus familiares 
diretos não são elegíveis para ganhar os vales-presente. 
 
Datas: 
Serão aceitas inscrições de 14 de setembro de 2020 até 15 de fevereiro de 2021 às 23:59, horário EST. 
 
Prêmios: 
Cinco (5) vales-presente de $50 cada, válidos para o comércio local da escolha do ganhador. Cinco 
participantes serão agraciados com um (1) vale-presente cada. 
 
Seleção e notificação dos ganhadores: 
Cinco ganhadores serão selecionados randomicamente e notificados por e-mail no dia 19 de fevereiro de 2021. 
Os candidatos devem ter participado do workshop on-line ou ter inserido seu endereço de e-mail após 
responder a pesquisa do Plan 2050. A NJTPA entrará em contato com os cinco ganhadores para que 
determinem seu comércio local de preferência. Para apoiar pequenos comerciantes locais, nós incentivamos os 
ganhadores a escolherem um comércio local de North Jersey que tenha cinco ou menos estabelecimentos de 
um único proprietário. Os ganhadores também podem optar por fazer uma doação em seu nome para um 
banco de alimentos local no valor em dinheiro do valor do vale-presente. Se os ganhadores não responderem 
ao e-mail de notificação dentro do prazo de 5 dias, a NJTPA se reserva o direito de selecionar um outro 
ganhador. Os nomes dos ganhadores serão postados na página do Plan 2050 njtpa.org/Plan2050. 

http://www.njtpa.org/Plan2050


 
Patrocinador dos prêmios: 
Os prêmios serão doados pela Mercer Planning Associates, 344 Grove Street, Suite 256, Jersey City, NJ  07302, 
EUA. 
 
Dúvidas: 
North Jersey Transportation Planning Authority 
One Newark Center 
17th Floor 
Newark, NJ 07102, EUA 
Tel.: 973-639-8400 
E-mail: Plan2050@njtpa.org 

mailto:Plan2050@njtpa.org

