
REGULAMENTO 

REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL REVISÃO PARA QUÊ? 

 

1. O CONCURSO  

A participação neste CONCURSO é voluntária e gratuita e não está condicionada a pagamento 

ou compra de produto, possuindo apenas caráter cultural e recreativo. As participações são 

válidas apenas para brasileiros residentes neste país entre os dias 28/03/2013 e 08/04/2013. O 

resultado será divulgado durante o dia 10/04/2013.  

 

2. COMO PARTICIPAR  

Para participar, é necessário responder a uma das perguntas propostas no post do blog Revisão 

para quê?, no endereço www.revisaoparaque.com. Cada participante poderá enviar quantas 

frases desejar para participar.  

 

3. FORMA DE ESCOLHA E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Ao final do CONCURSO, os colaboradores do Revisão para quê? elegerão 1 ganhador. Para a 

escolha da frase serão levados em conta os seguintes critérios: adequação ao tema, 

originalidade e criatividade. O ganhador será divulgado durante o dia 10/04/2013. Todas as 

decisões tomadas pela comissão julgadora são soberanas e irrecorríveis.  

 

4. PREMIAÇÃO  

Será escolhido um ganhador que irá receber um marcador de páginas, conforme anunciado no 

post do CONCURSO.  

 

5. PRAZO PARA REIVINDICAÇÃO DOS PRÊMIOS  

Após a divulgação, os ganhadores serão contatados por e-mail, devendo informar nome 

completo e endereço. O ganhador deverá se identificar até o dia 30 de abril de 2013 para o 

recebimento do prêmio. Após esse prazo, perder-se-á o direto ao prêmio, não cabendo qualquer 

reclamação ou reivindicação contra a promotora. 

 

6. DECLARAÇÕES  

O participante indica expressamente que aceita e concorda com: (a) a participação no 

CONCURSO e a submissão das frases serão consideradas como realizadas por iniciativa própria, 

sem qualquer coerção da promotora ou de terceiros; (b) não existirá qualquer conceito, ideia 

ou informação contida nas frases que sejam contrários à legislação brasileira, de um modo geral 

e, em especial, às leis de direito autoral e/ou de propriedade intelectual; que contenham 

palavras ou qualquer classe de conteúdo de cunho pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou 
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ofensivo à honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer 

maneira ofensivo ou contrário às leis, à ordem, à moral e aos bons costumes; produzidos com o 

intuito de cometer fraude ou estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral; ou 

produzidos sem a devida e prévia obtenção expressa e por escrito de todas as autorizações e 

consentimentos de terceiros. As frases que contiverem conteúdo considerado inapropriado, por 

qualquer motivo, serão deletadas.  

 

7. DESCLASSIFICAÇÃO  

Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras 

estabelecidas neste regulamento.  

 

Porto Alegre, 28 de março de 2013. 


