Regulamento Concurso "Um dia mais woooow"
1. EMPRESA PROMOTORA:
1.1. Marina Park Aquático doravante denominado PROMOTORA; Marina Park
Empreendimentos Nauticos Ltda, CNPJ: 01.352.447/0001-92, Estrada do Mar, 1000 - Zona
Nova Capão da Canoa / RS
2. SOBRE O CONCURSO E SEU PRAZO
2.1. O concurso intitulado "Um dia mais woooow" doravante designado unicamente
Concurso, de caráter exclusivamente cultural, com participação voluntária e gratuita por
parte dos seguidores da página oficial Marina Park do FACEBOOK
(www.facebook.com/marinaparkrs), sem quaisquer modalidades de sorteio ou pagamento
pelos participantes nem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer produto, sendo
dispensada de autorização, nos termos do artigo 3º, II, da Lei 5.768/71 e artigo 30, do
Decreto 70.951/72.
2.2. O período de participação no Concurso se estende a partir do dia 17/11/2017 até o dia
05/12/2017. Participações postadas após essa data serão automaticamente
desconsideradas.
2.3. O resultado, do concurso, será postado no dia 06/12/2017 ás 17:00 através da página do
Marina Park no Facebook (www.facebook.com/marinaparkrs).

3. PARTICIPANTES
3.1. Seguidores da página oficial Marina Park no FACEBOOK
(www.facebook.com/marinaparkrs) que possuem um perfil válido e autêntico.
4. COMO PARTICIPAR
4.1. São condições para participação no Concurso:
a) Ter um perfil válido e autêntico na rede social FACEBOOK;
b) Estar curtindo a página do Marina Park Aquático;
c) prestar informações fidedignas e não ofensivas;
d) estar ciente e de acordo com todas as regras do presente Regulamento.
4.2. A participação é válida para todas os seguidores que:
(a) enviarem fotos por inbox para a Página do Marina Park Aquático;
(b) compartilhar o post da promoção;
(c) marcar os 4 amigos que irão junto com você;
(d) curtir a página do Marina Park Aquático;

4.3. A foto deverá obedecer aos seguintes requisitos:

(a) Não ter cunho ofensivo, imoral, racista, discriminatório, com teor ilícito, ou imagens que
sugiram ou estimulem atos que possam colocar em risco a saúde, segurança e vida da
audiência;
(b) Não fazer referência de qualquer forma, direta ou indiretamente, aos produtos e marcas
de terceiros.
5. PRÊMIOS
5.1. 4 (quatro) grupos de 5 (cinco) Amigos serão contemplados com 5 (cinco) ingressos
para cada um dos grupos, para usufruir do Park Exclusivamente no dia 11/12/2017.
5.2. o prêmio não poderá ser trocado por qualquer outro bem de igual ou diferente valor, ou
ter seu valor correspondente convertido em moeda corrente.
6. AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. A escolha dos vencedores competirá única e exclusivamente para as fotos que
obtiverem o maior número de curtidas.
6.2. Ter Curtido a Página do Marina Park
6.3. compartilhar o Post com a Sua foto e marcar os 4 amigos,
6.4. Serão escolhidos quatro (04) grupos de 5 amigos, por ordem de maior número de
curtidas
6.5. A divulgação dos vencedores será feita na página oficial Marina Park
(www.facebook.com/marinaparkrs) que será realizado no dia 06 de dezembro, às 17h.
7. DETERMINAÇÕES FINAIS
7.1. Serão desclassificadas todas as inscrições com cunho ofensivo, imoral, racista,
discriminatório, com teor ilícito, ou imagens que estimulem atos que possam colocar em
risco a saúde, segurança e vida da audiência, consideradas abusivas e/ou que façam
menção, direta ou indiretamente, a qualquer marca, produto e/ou serviço de terceiros, bem
como às suas campanhas, slogans ou quaisquer sinais distintivos.
7.2. Os participantes desde já concordam expressamente que todas as fotos publicadas
pelos participantes deste Concurso, serão gratuitamente cedidos à PROMOTORA por prazo
indeterminado, assim como os respectivos direitos autorais patrimoniais e seus direitos
conexos, com expressa e irrevogável renúncia dos participantes, os quais também
autorizam o uso dos seus respectivos nomes, imagem e som de voz (Direitos de
Personalidade), sendo certo que, ao se inscreverem no presente Concurso, autorizam a
PROMOTORA a fazer uso de imagem e Direitos de Personalidade, pelo prazo
indeterminado, e da melhor forma que lhe aprouver, por intermédio de qualquer meio de
publicação, transmissão, retransmissão, distribuição, comunicação ao público e reprodução,
com a finalidade específica de divulgação do presente Concurso. Essa autorização não
significa, implica ou resulta em qualquer obrigação de divulgação por parte da
PROMOTORA, concordando os participantes em assinar eventuais recibos e instrumentos
nesse sentido e para tal efeito, caso julgado necessário.

7.3. Ao se inscreverem neste Concurso, os participantes assumem total e exclusiva
responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de direitos de
imagem, direitos autorais, ou a estes conexos, de terceiros que se sintam prejudicados com
a cessão de direitos, frente à PROMOTORA, com relação às fotos publicados, cabendo à
PROMOTORA o direito de regresso contra os participantes em caso de demandas que lhe
forem propostas em decorrência das publicações das fotos por estes últimos apresentados.
7.4. Fica esclarecido, e os participantes aceitam e concordam, que a PROMOTORA, a
qualquer tempo e ao seu exclusivo critério, poderá prorrogar, suspender ou interromper
definitivamente este Concurso, não sendo devido nestas hipóteses, prêmios, bonificações,
compensações ou reparações aos participantes. Da mesma forma, a PROMOTORA poderá
aditar o presente regulamento, utilizando-se dos mesmos meios de divulgação para dar
publicidade a eventual aditivo ou retificação.
7.5. A PROMOTORA exime-se de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido
por terceiros de qualquer imagem publicada no Concurso, inclusive mediante sua
reprodução e/ou divulgação em sites da Internet, tais como YouTube, Facebook, Twitter, ou,
ainda, em blogs, sites e comunidades virtuais desta natureza.
7.6 - A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos
participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento.

