
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL DIA DAS 

CRIANÇAS VALE 1 MICRO 

Período: de 23/09/2010 a 20/10/2010 

1 Participantes 

1.1 Este é um concurso promovido pela loja MEGAMAMUTE, razão social Microsens 

Ltda, de caráter cultural, não havendo vínculo ou subordinação à aquisição de qualquer 

produto ou uso de serviço ou pagamento adicional pelos participantes na loja 

MEGAMAMUTE. O concurso cultural está atrelado à participação dos usuários de 

Internet. Prazo do concurso: de 23/09/2010 a 20/10/2010 (das inscrições ao 

encerramento das atividades). 

1.2 Os interessados em participar deste concurso cultural deverão se inscrever, 

preenchendo o formulário através do endereço eletrônico 

http://www.megamamute.com.br/blog entre 23/09/2010 e 18/10/2010. 

1.3 O preenchimento correto de todos os campos do formulário de adesão será 

considerado requisito indispensável para a validação da participação neste concurso. 

1.4 O candidato deverá executar em sequência as seguintes tarefas: 

1.4.1 Registrar em fotografia uma cena em que o próprio participante ou amigos e 

familiares demonstram expressões de emoção, ação, suspense e/ou diversão, com um 

ou mais controles de videogame (controles, joysticks, gamepads). 

1.4.2 Acessar http://www.megamamute.com.br/blog, preencher todos os dados do 

formulário de inscrição para este Concurso Cultural, a saber: 

a) Nome completo; 

b) Número de registro de Identidade (RG); 

c) Número de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Número de telefone fixo para contato; 

e) Número de telefone móvel para contato; 

f) Endereço de correspondência eletrônica (e-mail); 

g) Campo para anexar a fotografia concorrente; 

h) Campo de aceite das regras explicitadas neste regulamento; 

i) Aceite ou recusa para ecebimento de ofertas por e-mail; 

j) Endereço completo: 

I. Logradouro; 

II. Número; 

III. Complemento; 

IV. Bairro; 

V. CEP; 

VI. Cidade; 

VII. Estado. 
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1.4.3 Todos os campos devem ser obrigatoriamente preenchidos para que a 

participação seja aceita. 

1.43.1 A imagem será considerada válida e participante do concurso cultural somente 

após a confirmação da loja MegaMamute do recebimento, análise de sua conformidade 

com o item 1.11 e, ato continuo, confirmação deste pela loja ao participante via e-mail 

que, deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

1.4.3.2 Independentemente da comunicação por e-mail, as imagens dos concorrentes 

aprovados para participar do concurso serão publicadas no Álbum do perfil da loja 

MEGAMAMUTE na rede social Facebook (http://www.facebook.com/megamamute). 

1.4.3.3 Caso o participante não receba o e-mail de confirmação no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito), horas deverá entrar em contato com a loja através do e-mail: 

socialmedia@megamamute.com.br. 

1.6 Será permitida apenas uma fotografia por participante. 

1.7 A Equipe MEGAMAMUTE divulgará a promoção em seus diversos canais de 

comunicação, tais como MEGABLOG, Orkut e Twitter. 

1.8 Cabe exclusivamente ao participante, no entanto, divulgar e solicitar aos amigos e 

interessados que acessem o perfil do MEGAMAMUTE no Facebook e  avaliem positiva 

(curtir, “like”) ou negativamente (não curtir, ou “dislike”), de acordo com os critérios de 

julgamento da rede sociail, a imagem produzida por ele e/ou seus concorrentes. 

1.9 Todas e somente as imagens inscritas serão divulgados no perfil oficial 

MEGAMAMUTE no Facebook. 

1.10 as imagens devem ser de caráter e conteúdo informal, diversional e não-ofensivo. 

1.11 não serão aceitas em qualquer hipótese imagens que contenham: 

a) Conteúdo de caráter ofensivo e/ou difamatório; 

b) Opiniões que expressem qualquer tipo de discriminação e/ou preconceito; 

c) Menção, verbal e/ou visual, com exceção da marca MEGAMAMUTE, de outras 

marcas. 

1.12 Será declarado vencedor o participante que, obedecendo a todos os itens deste 

regulamento, obtiver o maior número de votos favoráveis (curtir, “like”). 

1.13 A participação é individual, devendo cada concorrente produzir e enviar sua 

fotografia, preenchendo sua ficha de inscrição. Todas as informações solicitadas 

deverão estar corretamente indicadas na ficha de inscrição, correndo o participante 

risco de perder a premiação em caso de dados falsos ou incorretos. 

1.14 A participação em todas as etapas é obrigatória. 

1.15 O fornecimento de qualquer informação errada, tal como nome, e-mail ou 

números de registro de documentos, implica exclusão automática da participação do 

candidato. 
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1.16 Caso o participante utilize imagens de terceiros sem conhecimento ou autorização 

dos mesmos, estará sujeito a ações jurídicas e criminais, movidas por essas pessoas 

ou pela loja MEGAMAMUTE, em respeito à integridade moral de qualquer concorrente. 

 

2 Objetivo e Critérios 

2.  Este concurso cultural tem como objetivo incentivar a criatividade e promover o uso 

da Internet como meio de obtenção de informação e conhecimento. 

2.3 As imagens estão sujeitas à visualização e avaliação de qualquer pessoa, com base 

nos critérios descritos no item 1.11. 

2.4 A Equipe MEGAMAMUTE divulgará uma única vez a imagem participante e não 

influenciará ou interferirá em hipótese alguma nas sucessivas visualizações ou em 

qualquer avaliação de qualquer vídeo enviado por participantes. 

2.5 Em caso de empate, o critério do desempate será escolhido pela Equipe 

MEGAMAMUTE dentre as seguintes opções: 

I. Prorrogar o Concurso por mais 1 (um) dia; 

II. Definir, por meio de comissão julgadora, o vencedor. 

2.6 O participante do concurso deverá informar em qualquer momento que sejam 

solicitados o seguintes dados: (I) Nome, (II) E-mail, (III) Cidade, (IV) Estado, e (V) 

Identificação (RG, CPF). 

2.7 Desde a inscrição do participante, os dados acima relacionados devem ser os 

mesmos todas as vezes em que forem solicitados. Os dados documentais dos 

participantes serão mantidos em sigilo pela Equipe MEGAMAMUTE. 

2.8 Será considerado válido para concorrer ao prêmio o participante que preencher 

corretamente todas as informações solicitadas e que estiver de acordo com todas as 

condições estabelecidas neste regulamento. 

 

3 Premiação 

3.1 O único vencedor do concurso receberá um microcomputador completo, com 

configurações e equipamentos de alta performance para otimização de imagem e som, 

para jogos e outras atividades. 

3.2 a configuração do computador será divulgada em 

http://www.megamamute.com.br/blog durante a realização do concurso. 
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4 Considerações  

4.1 Cada participante autoriza desde já o uso de seu nome, imagem e som de voz para 

divulgação da conquista dos prêmios por período indeterminado após o encerramento 

deste concurso cultural, em todo o território brasileiro, seja por mídia impressa 

(revista, jornais, newsletter) ou mídia on-line (portais, blogs, comunidades, e-mails 

marketing, newsletter e loja virtual). 

4.2 Este concurso tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito 

ou serviço, nos termos da Lei n.º 5.768/71, Art. 3º, regulamentada pelo Decreto nº 

70.951/72, Art. 30, aberto a todos os interessados. 

4.3 Após recebimento dos itens em sua residência o vencedor deve enviar para o email 

de contato do MEGAMAMUTE fotografias suas juntamente com os itens da premiação. 

As imagens serão utilizadas nos canais de mídia da loja MEGAMAMUTE. 

4.4 Este Regulamento, bem como as contratações efetuadas ao seu amparo, será 

regido pela legislação e pela regulamentação brasileiras aplicáveis, ficando eleito o 

foro da comarca de Londrina (PR), sem exceção, por mais privilegiado que qualquer 

outro seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes. 


