
Regulamento  

  

1 – O concurso: 

1.1. Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural,  sem quaisquer fins lucrativos 

ou ônus aos participantes.  Está aberto aos filhos de funcionários da Empresa Schimitd, 

com idades entre 6 e 12 anos. 

  

1.2. O concurso elegerá a frase mais criativa, segundo critérios descritos neste 

regulamento, sugerida com o tema : O que você quer ser quando crescer ? 

 

2- Os Prêmios  

2.1. Os prêmios serão  entregue aos menores ganhadores , acompanhados por um 

responsável maior de idade. 

  

2.2. A promoção, bem como este regulamento e forma de participação serão publicadas 

na página oficial da www.schimitd.com.br e Facebook. 

  

2.3. Para participar, o interessado deverá acessar a página www.schimitd.com.br e 

escrever sua sugestão de frase na forma de um comentário na postagem do concurso, 

com as demais informações solicitadas, a título de identificação pessoal 

  

2.4. Poderão ser enviadas apenas 1 frase para cada criança participante, podendo 

participar todos os filhos de colaboradores de idades entre 6 e 12 anos. As frases deverão 

conter até três linhas ou 140 dígitos.  

  

2.5. Serão excluídos do julgamento quaisquer conteúdos considerados ofensivos e 

inadequados ao propósito da campanha, sem prévio aviso ao participante. 

  

 

3 - Fases do concurso e critérios: 

3.1. A participação no concurso acontecerá a partir da data de publicação no site da 

Empresa www.schimitd.com.br, a partir do dia 10/09/2016 até 30/09/2016. As frases 

recebidas após a data estabelecida ou postadas no local errado estarão automaticamente 

desclassificadas. 

  

3.2. Serão escolhidas 5 (cinco) frases, através da decisão soberana de uma comissão 

julgadora formada pelos colaboradores da Empresa Schimitd, com base nos seguintes 

critérios avaliados: criatividade, originalidade e pertinência com o tema proposto. 

  

4 - Premiação 

4.1. Os autores das frases vencedoras receberão premiação da seguinte forma :  

1º lugar - 1 Tablet 

2º lugar – 1 bicicleta  

3º lugar – 1 par de Patins 

4º lugar – 1 Brinquedo 

5º lugar – 1 Brinquedo     
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  5 - Das condições de participação 

5.1. Os responsáveis pelos participantes concordam com a utilização de suas frases , 

nomes, fotos e depoimentos para divulgação dos resultados da promoção sem qualquer 

ônus adicional para a promotora do concurso. 

  

5.2. Os responsáveis dos interessados em participar do concurso declaram, desde já, 

serem responsáveis pela autoria das frases encaminhadas. 

  

5.3. Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente concurso serão solucionadas 

pela empresa promotora. Das decisões não caberá nenhum tipo de recurso. 

  

5.4. A empresa promotora não se responsabiliza por nenhuma falha técnica, problemas de 

acesso à Internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a 

participação. 

  

5.5. Os responsáveis pelos participantes declaram concordar com todas as condições 

deste Regulamento. 

  

5.6. Em nenhuma hipótese o ganhador poderá receber o valor do prêmio em dinheiro. 

  

5.7. O resultado do concurso será divulgado no site e redes sociais no dia 10/10/2016 a 

partir das 18 Horas. As frases dos vencedores e seus nomes, serão divulgadas na 

publicação referente ao concurso. Após a divulgação a empresa Schimitd deverá entrar 

em contato com os ganhadores para formalizar a data da entrega dos prêmios.   

  

5.8. Os responsáveis pelos vencedores do concurso autorizam o uso do seu nome e 

imagem nos materiais de divulgação do concurso e do resultado, sem ônus de espécie 

alguma para os seus organizadores. 

  

 

Diretoria : Empresa Schimitd Serviços  


