REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“Eu Quero Uma Dessas”
1. Informações gerais
1.1. A promoção “Eu Quero Uma Dessas” é voltado para o público do Facebook
interessado em concorrer ao sorteio de uma caneca de porcelana da série QR Code, do
artista plástico E. Cardoso.
1.2. Esta Promoção é de caráter exclusivamente cultural, gratuito, destinado a qualquer
pessoa física e se rege pelo presente regulamento.
2. Quem pode participar
2.1. Qualquer pessoa acima de 18 anos de idade, que possua um perfil cadastrado no
Facebook e que tenha residência fixa em qualquer um dos estados brasileiros.
3. Como participar
3.1. Para participar, o internauta precisa criar uma frase que nos conte de forma criativa o
porquê gostaria de ganhar esta caneca.
3.2. A frase deve ter, no máximo, quarenta palavras.
3.3. Em seguida, os participantes deverão utilizar, OBRIGATORIAMENTE, o seguinte padrão
de resposta para ter a sua participação validada nesta Promoção:
_ Publique seus motivos diretamente na linha do tempo da página de E. Cardoso no
facebook (https://facebook.com/ecardosopintor), a seguinte frase juntamente com seus
motivos:
“Cardoso, estes são os meus motivos" (+ a sua frase).
3.4. As frases que fugirem do padrão, que utilizarem palavras e ações de baixo calão,
preconceituosas, ofensivas ou que incitarem qualquer tipo de comportamento considerado
inadequado pela organização da Promoção serão automaticamente desclassificadas e sem
aviso prévio.
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3.5. Cada usuário poderá participar e enviar sua frase somente uma única vez.
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4. Período da Promoção
4.1. A Promoção ocorrerá no período entre às 19h do dia 10 de maio de 2013 até às 19h
do dia 24 de maio de 2013 (utilizaremos como padrão o horário de Brasília).
4.2. Cabe à equipe da Promoção prorrogar a data de sua realização caso julgue necessário.
Em caso de prorrogação, a equipe informará as mudanças no site oficial do artista
(http://www.ecardoso.net/) e também na própria página do Facebook
(https://www.facebook.com/ecardosopintor).
5. Critérios de Avaliação
5.1. As frases participantes serão analisadas pela comissão julgadora desta Promoção.
5.2. A avaliação das frases dos participantes levará em consideração a criatividade aliada
com o uso de poucas palavras.
5.3. A decisão da comissão é soberana e de caráter irrevogável.

6. Divulgação do Resultado
6.1 No dia 31 de maio de 2013, às 19h (horário de Brasília), será divulgado o resultado da
Promoção no Blog do artista, no site Oficial e na Página Oficial do Facebook.
7. Premiação
7.1. O usuário que enviar a resposta mais criativa será premiado com:


Uma Caneca de porcelana da série QR Code do artista E. Cardoso.
8. Contato com o Vencedor

8.1. No dia e horário do resultado, divulgaremos o nome do vencedor no Blog de Cardoso e
na Página Oficial do artista no Facebook, solicitando que ele entre em contato com a
equipe de Cardoso por Mensagem, até às 22h do dia 02 de junho, com a confirmação de
seus dados pessoais: nome completo, número de telefone, email e endereço de
residência para envio do prêmio. Caso contrário, perderá o direito ao prêmio.
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8.2. Mediante contato do vencedor, responderemos sua mensagem informando detalhes
sobre o envio do prêmio, como o dia e o prazo de entrega após a postagem.
9. Logística
9.1. Informamos que os custos com logística: Postagem e envio através dos Correios são de
inteira responsabilidade da equipe de organização da Promoção, ficando o prazo de
entrega do prêmio vinculado ao serviço utilizado. A equipe de Cardoso e o próprio artista
estão isentos de qualquer tipo de responsabilidade após a postagem realizada.
10. Responsabilidade
10.1. Ao participarem da Promoção “Eu Quero uma Dessas”, os candidatos ao prêmio
aceitam, automaticamente, que seus nomes, perfis nas redes sociais e frases publicadas
sejam divulgados em qualquer meio digital de Cardoso (mídia online: banners, publicidade,
posts, tweets e mensagens), a qualquer tempo, sem limitação de número de vezes, no
Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida, aos participantes, qualquer remuneração ou
compensação.
10.2 A participação nesta Promoção é considerada como aceitação destes Termos e
Condições em sua totalidade. Cada participante é responsável pela sua participação,
declarando-se, desde já, como legítimo e exclusivo titular de seus direitos,
responsabilizando-se por eventuais utilizações indevidas da mesma e isentando a equipe
de Cardoso e o próprio artista de qualquer tipo de responsabilidade.
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