REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL
Concurso Cultural – Você é VIP para o Blog Tutoriais Photoshop e Adobe Brasil.
1. DA PARTICIPAÇÃO
O concurso cultural “Você é VIP para o Tutoriais Photoshop e Adobe Brasil”,
realizado pelo Blog Tutoriais Photoshop e Adobe Brasil, tem caráter
exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento.
A promoção é aberta a toda e qualquer pessoa maior de 18 anos, residente em
território nacional, sendo proibida a participação de associados da Adobe
Brasil, IMS Brasil e/ou Blog Tutoriais Photoshop, respectivos cônjuges, e
parentes até 3° grau, e de quaisquer outras pessoas envolvidas na organização
deste concurso, bem como das empresas relacionadas.
Para participar, o interessado deve responder a pergunta: “O que você falaria
para Terry White se estivesse de frente para ele?”
As respostas devem ser postadas nos comentários deste post, no Blog
Tutoriais Photoshop (http://www.tutoriaisphotoshop.net/), junto com as
informações de identificação do participante:
- Twitter @
- Facebook/
Cada concorrente poderá participar com uma única frase.
Só serão aceitas as frases publicadas entre 19h do dia 19 de abril de 2012 e
13h do dia 23 de abril de 2012, desde que dentro das condições determinadas
neste regulamento.
2. DA PREMIAÇÃO
O concurso cultural premiará 1 (um) participante. A frase será escolhida por
uma Comissão Julgadora formada pela equipe do Blog Tutoriais Photoshop ,
por associados da área de Marketing da Adobe Brasil e por profissionais do
atendimento da IMS Marketing Brasil. A decisão tomada pela Comissão
Julgadora tem caráter incontestável e absoluto.
O autor da frase vencedoras receberá 1 (uma) entrava VIP para participar do
Evento da Adobe Brasil com o evangelista mundial de Creative Suite Terry
White, no dia 24 de Abril de 2012, às 19 horas, em um espaço de eventos
localizado em São Paulo – SP.
Por motivos de organização, o local não será revelado neste regulamento. O
local exato será informado diretamente ao vencedor.
O Blog Tutoriais Photoshop, a Adobe Brasil e a IMS Brasil NÃO SE
RESPONSABILIZAM pelo TRANSLADO do vencedor AO EVENTO, EM QUALQUER

HIPÓTESE. O VIP será entregue por um integrante da comissão julgadora no
local do evento, no dia 24, até 30 minutos antes do início do evento.
O Blog Tutoriais Photoshop, a Adobe Brasil e a IMS Brasil não se
responsabilizam por qualquer outro custo assumido pelo vencedor durante o
evento.
O resultado do concurso cultural será publicado até às 15h do dia 23 de abril
de 2012 no Blog Tutoriais Photoshop (http://www.tutoriaisphotoshop.net/).
O vencedor será comunicado também por meio dos canais no Twitter e
Facebook, publicados junto com a resposta.
Em caso de não localização do vencedor em até 8 horas do dia 24 de Abril de
2012, o VIP será automaticamente transferido para o segundo colocado.
O prêmio é individual e intransferível, sendo proibida em qualquer hipótese a
sua troca por dinheiro. Será necessária a apresentação do documento de
identificação (RG) na retirada do VIP.
O ganhador deverá comparecer ao local do evento, no dia informado até 30
minutos antes para retirar sua entrada.
3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As frases serão selecionadas de acordo com a criatividade, originalidade,
coerência com o tema proposto.
As frases só estarão concorrendo caso o participante seja:
- Fã da Página Oficial Tutoriais Photoshop (www.facebook.com/pages/
Tutoriais-Photoshop/164341523591127)
- Fã da Página Oficial Creative Suite Brasil (www.facebook.com/creativesuitebr)
- Ser seguidor no Twitter - @Andre_Sugai e @CreativeSuiteBR
Em caso de frases iguais ou similares, será considerada válida a que for
publicada nos comentários do post primeiro, sendo desclassificada a que for
publicada posteriormente.
Qualquer frase publicada para participar do concurso cultural é de
responsabilidade única e exclusiva do participante. O Blog Tutoriais
Photoshop, a Adobe Brasil e a IMS Brasil não se responsabilizam por eventuais
reclamações sobre direitos autorais e de propriedade intelectual de terceiros.
Os participantes cedem e transferem ao Blog Tutoriais Photoshop e a Adobe
Brasil, sem qualquer ônus, em caráter definitivo, pleno e total o direito das
frases postadas no canal do concurso cultural, sendo permitido utilizar,
publicar ou reproduzir a frase futuramente, não cabendo ao participante a

possibilidade de reclamar por qualquer tipo de indenização ou pagamento
adicional, a qualquer tempo título e/ou fundamento.
O vencedor do Concurso Cultural autoriza o Blog Tutoriais Photoshop e a
Adobe Brasil o uso de seu nome, imagem e frase em qualquer tipo de mídia.
Não serão aceitas frases que não sejam da autoria do dono do perfil do
Facebook e do Twitter que curtiram as respectivas Fan Pages e Perfis de
Twitter, publicados em conjunto com a frase.
Todas as frases publicadas fora do período determinado na cláusula 1.1 a 1.6
e 3.1 a 3.3 estarão automaticamente desclassificadas.
Todas as frases referentes ao Concurso Cultural serão de domínio público,
podendo ser utilizadas pelo Blog Tutoriais Photoshop e Adobe Brasil ou por
terceiros, não cabendo a nenhuma das duas instituições a responsabilidade de
preservar os direitos autorais relativos à participação no concurso cultural.
O Blog Tutoriais Photoshop e Adobe Brasil poderão vetar e desclassificar frases
enviadas pelos participantes que desrespeitarem o objetivo da interação, que
contiverem linguagem inadequada, mencionarem marcas de concorrentes,
nomes de personalidades ou pessoas famosas, apologia ao racismo, incentivo
ou assunção a atividades ilegais, com conteúdo moralmente ofensivo a quem
quer que seja, contiverem textos, reproduções de qualquer tipo, ou qualquer
outro material protegido por Direitos Autorais sem prévia autorização,
prejudicarem o bom desenvolvimento do concurso cultural, prejudicarem o
fomento à cultura, bem como todos os que, de alguma maneira, forem
considerados ofensivos ou inapropriados.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento
serão apreciadas e decididas pela Comissão Julgadora referida no item 2.1
deste regulamento.
O Blog Tutoriais Photoshop e a Adobe Brasil se reservam o direito de alterar
este regulamento, seja no modelo de participação, prazo ou qualquer outro
item que julgue necessário, sem prejuízo às partes e sem a necessidade de
informação prévia.
A participação neste Concurso Cultural, por meio da publicação de quaisquer
frases dentro do prazo definido, implica no total conhecimento e aceitação
irrestrita deste regulamento.
Este concurso não é, de forma alguma, patrocinado, endossado ou
administrado pelo Facebook ou associado.

