Regulamento Concurso Cultural
CONCURSO DE MELHOR FANTASIA INFANTIL
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- O Concurso Cultural
1.1 – O concurso cultural “Melhor Fantasia Infantil” é instituído pela Televisão Tambaú
de LTDA, localizada na Av. Monsenhor Walfredo Leal, n° 77, bairro Tambiá, CEP
58020-540, João Pessoa – PB, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
12.912.622/0001-75 e será realizada no período entre 07 de fevereiro a 22 de
fevereiro de 2019.
1.2 – O período informado na cláusula acima, compreenderá das inscrições ao dia da
etapa final.
1.3 - Não estará credenciado a participar concurso cultural “Melhor Fantasia Infantil” ,
os candidatos que não cumprirem todos os procedimentos descritos no
regulamento.
1.4 - Este concurso se aplica a participantes a partir de 0 à 12 anos e o responsável
deverá assinar um termo de responsabilidade autorizando a participação.
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– Das Inscrições
2.1 – As inscrições terão início no dia 07 de fevereiro de 2019 e terminarão no dia 14 de
fevereiro de 2019.
2.2 - As inscrições serão gratuitas.
2.3 – Para participar do concurso, será necessário:
 Enviar um vídeo de até 30 segundos, do participante, para WhatsApp (83) 9
8832-3466, dizendo: Porque sua Fantasia é a mais legal?
 No vídeo o participante deverá falar seu nome e o nome da pessoa responsável
por ele.
2.4 - O responsável pelo menor deverá aceitar os termos deste regulamento, preencher
a ficha de inscrição (anexo I), o termo de compromisso (anexo II) e anexar uma cópia
da documentação solicitada no item 6.1.

2.5 - Os participantes se reunirão um dia após o resultado dos selecionados para assinar
a documentação a cima citada, entregar a documentação solicitada e tirar qualquer
dúvida que possa ter.
2.6 - A RTC não se responsabilizará por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas
erroneamente, incompletas, incorretas ou imprecisas.
2.7 - Para selecionar os participantes, será organizada uma comissão para selecionar as
melhores respostas. Esta será a 1ª etapa da promoção.
2.8 - Não poderão se inscrever para participar do “Concurso de Melhor Fantasia
Infantil”, pessoas que tenham parentesco de 1° grau com colaboradores e
prestadores de serviços da Rede Tambaú de Comunicação, pessoas ligadas aos
patrocinadores e/ou a qualquer pessoa ligada à organização do projeto.
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- Das Etapas
3.1 - O “Concurso de Melhor Fantasia Infantil” será dividido em 4 etapas. Como já
mencionado acima, a 1ª etapa será a seleção das melhores respostas que serão
enviadas através do vídeo para o WhatsApp do concurso e as demais etapas serão
feitas diretamente do estúdio do programa Com Você.
3.2 – Serão feitas 3 eliminatórias, das quais serão selecionados 02 (dois) participantes
de cada etapa, indo para final um total de 06 (seis) participantes para concorrer ao
prêmio.
3.3 - As eliminatórias serão feitas nos dias: 19, 20 e 21 de fevereiro de 2019 e serão
realizadas, ao vivo, no estúdio do programa Com Você.
3.4 - A final será realizada no dia 22 de fevereiro de 2019.
3.5 – Os candidatos serão julgados por três jurados que avaliarão: Originalidade,
Carisma do participante e Criatividade.
3.6 - Caso haja necessidade de mudança de datas e horários das competições, estas
serão informadas com antecedência.
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– Da Premiação
4.1 - O prêmio tem caráter PESSOAL e INTRANSFERÍVEL.
4.2 - O responsável se responsabilizará em assinar um termo de recebimento do
prêmio.
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–Termo de Compromisso
5.1 – Os responsáveis legais terão que entregar o termo de compromisso assinado
(anexo II), com os demais documentos de inscrição.
5.2 - Poderão participar do concurso apenas os candidatos que preencham
integralmente os seguintes requisitos:






O participante tem que ter idade máxima de 12 anos.
O responsável deverá assinar um termo de compromisso.
Aceitar todos os termos postos neste regulamento;
Está de acordo a cumprir todas as etapas que constituem o projeto;
Autorizar o uso de imagem para ser utilizada na Televisão Tambaú LTDA, Portal
T5 e em quaisquer materiais que sejam produzidos para o concurso
cultural “Concurso de Melhor Fantasia Infantil”, sem ônus para a RTC e
por tempo indeterminado.

5.3 - Nenhum dos participantes poderá fazer qualquer tipo de divulgação de produtos
ou serviços de concorrentes da RTC ou patrocinadores, seja ela verbal ou escrita
enquanto estiverem participando do concurso em seus respectivos blogs, miniblogs,
páginas e perfis de redes sociais sob pena de desclassificação do concurso.
5.4 - Também sob pena de desclassificação, fica vedado questionamentos sobre o
formato da promoção em entrevistas para emissoras de TV, jornais, revistas, em
comentários, matérias e textos em seus respectivos blogs, miniblogs, páginas e
perfis de redes sociais.
5.5 – Os participantes e seus responsáveis estão proibidos de criticar ou questionar a
lisura do projeto em seus respectivos blogs, miniblogs, páginas e perfis de redes
sociais sob pena de desclassificação do concurso.
5.6 - Não será permitido ofensas ou agressões, sejam verbais ou físicas, aos
organizadores da promoção ou aos demais participantes. Caso haja o
descumprimento deste item o participante estará desclassificado.
5.7 Em caso de desistência, não haverá substituição do participante.
5.8 - Todos os participantes e responsáveis legais reconhecem e aceitam expressamente
que a RTC não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo
da sua participação no “Concurso de Melhor Fantasia Infantil”.
5.9 - As despesas referentes a deslocamento, refeição e hospedagem serão de inteira
responsabilidade dos participantes.
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– Documentação
6.1 - Serão necessários para validação da inscrição, cópias dos documentos citados
abaixo:



Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação do responsável
CPF

Anexo I
Ficha de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO CULTURAL "MELHOR FANTASIA INFANTIL"
NOME COMPLETO:
PARTICIPANTE:
IDENTIDADE Nº

CPF N°

PARTICIPANTE:

PARTICIPANTE:

ENDEREÇO COMPLETO:
PARTICIPANTE:

DATA DE NASCIMENTO
PARTICIPANTE:
NOME / TELEFONE PARA CONTATO
RESPONSÁVEL
NÚMERO:
EMAIL PARA CONTATO
RESPONSÁVEL
EMAIL:
JOÃO PESSOA, 15 DE FEVEREIRO DE 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
___________________________________________________

Anexo II
Termo de autorização de pais ou responsáveis

Eu________________________________ de nacionalidade__________________
estado civil _________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________e
RG nº _________________ declaro para os devidos fins que autorizo meu filho (a)
______________________________,
de
_____
anos,
documento
sob
______________, a participar do concurso cultural “MELHOR FANTASIA INFANTIL”,
Rede Tambaú de Comunicação, como também a utilização de sua imagem para
devidos fins citados no regulamento.

,
no
n°
da
os

Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento dos compromissos acima
resultará na exclusão do participante do “MELHOR FANTASIA INFANTIL”.
João Pessoa, 15 de fevereiro de 2019.
Assinatura
_____________________

