Regulamento Concurso Cultural “Minha Família É Show”
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- O Concurso Cultural
1.1 – O concurso cultural “Minha Família É Show” é ins tuída pela Televisão Tambaú de
LTDA, localizada na Av. Monsenhor Walfredo Leal, n° 77, bairro Tambiá, CEP 58020540, João Pessoa – PB, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.912.622/0001-75
e será realizada no período entre 07 de abril a 02 de junho de 2018, podendo ser
prorrogado.
1.2 – O período informado na cláusula acima, compreenderá das inscrições ao dia da
etapa ﬁnal.
1.3 - Não estará credenciado a par cipar concurso cultural “Minha Família É Show”, os
candidatos que não cumprirem todos os procedimentos descritos no regulamento.
1.4 - Este concurso se aplica a par cipantes a par r de 12 anos.
1.5 - Caso o candidato seja menor de 18 anos, o responsável deverá assinar um termo
de responsabilidade e autorizar a par cipação do “Minha Família É Show”.
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– Das Inscrições
2.1 - As inscrições terão início no dia 07 de abril de 2018 e terminarão no dia 18 de abril
de 2018, podendo ser prorrogadas.
2.2 – As inscrições serão gratuitas.
2.3 – Para par cipar do concurso, o representante da família deverá:
 Enviar um vídeo de até 01 minuto para o direct do instagram da TV Tambaú ou
para whatsapp (83) 9 8832-3466, dizendo: Porque sua Família É Show?
 Dizer seu nome e número de telefone para contato
2.4 – Cada equipe será composta por 3 par cipantes e um dos par cipantes será o
representante da família.
2.5 - Cada par cipante 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.

2.6 - Os par cipantes se reunirão um dia após o resultado dos selecionados para assinar
a documentação a cima citada, entregar a documentação solicitada e rar qualquer
dúvida que possa ter.
2.7 - A RTC não se responsabilizará por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas
erroneamente, incompletas, incorretas ou imprecisas.
2.8 – Para selecionar as famílias que par ciparão da “Minha Família É Show”, será
organizada uma comissão para selecionar as melhores respostas. Esta será a 1ª
etapa da promoção. O resultado desta 1ª etapa será divulgado no portal T5 no dia
19 de abril de 2018.
2.9 – Estão impedidos de se inscrever para o “Minha Família É Show”, colaboradores e
prestadores de serviços da Rede Tambaú de Comunicação, pessoas ligadas aos
patrocinadores e/ou a qualquer pessoa ligada à organização do projeto.
2.10
Não poderão se inscrever para par cipar da compe ção, pessoas que tenham
parentesco de até segundo 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.

3

- Das Etapas
3.1 - O “Minha Família É Show” 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 direct do instagram da TV Tambaú e as demais etapas serão feitas
diretamente do estúdio do programa É SHOW.
3.2 - Na 1ª etapa serão selecionadas 8 famílias para par cipar da 2ª etapa.
3.3 - Será feito um sorteio para determinar as famílias que se enfrentarão nas
compe ções que correspondem a 2ª etapa. Esta fase terá início no dia 21 de abril de
2018 e encerrará no dia 12 de maio de 2018, sendo realizada direto do estúdio do
programa É SHOW.
3.4 - A par r da 2ª fase as compe ções serão de caráter eliminatório, ou seja, a família
que for perdendo será eliminada e a que ﬁcar passará de fase automa camente. Das
8 famílias que estarão na disputa, apenas 4 seguirão na compe ção, passando para
a semiﬁnal.
3.5 - A família que vencer o primeiro dia de disputa da 2ª etapa, enfrentará a família que
vencer o segundo dia e a terceira família classiﬁcada enfrentará a que preencher a
úl ma vaga.

3.6 - A semiﬁnal terá início no dia 19 de maio de 2018 e encerrará no dia 26 de maio de
2018, sendo realizada no estúdio do programa É SHOW. Das 4 famílias que estarão
na disputa, apenas 2 seguirão na compe ção, para par cipar da fase ﬁnal.
3.7 - A grande ﬁnal será realizada no dia 02 de junho de 2018. Será uma compe ção
com provas surpresas e em local ainda a ser divulgado. Desta etapa sairá a família
vencedora da “Minha Família É Show”.
3.8 - As regras serão passadas às famílias no dia da ﬁnal.
3.9 - Caso haja necessidade de mudança de datas e horários das compe ções, estas
serão informadas com antecedência.
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– Da Premiação
4.1 - O prêmio tem caráter PESSOAL e INTRANSFERÍVEL.
4.2 - O representante se responsabilizará em assinar um termo de recebimento do
prêmio da família.
4.3 – A premiação será para a família e não individual. Qualquer par lha que haja será
de responsabilidade dos mesmos.
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–Termo de Compromisso
5.1 – Os par cipantes terão que entregar o termo de compromisso assinado (anexo II),
com os demais documentos de inscrição.
5.2 - Poderão par cipar do concurso apenas os candidatos que preencham
integralmente os seguintes requisitos:







O par cipante tem que ter idade mínima de 12 anos.
Caso o candidato seja menor de 18 anos o responsável deverá se
responsabilizar pelo mesmo, assinando um termo de compromisso.
Pertencer a uma única família.
Aceitar todos os termos postos neste regulamento;
Está de acordo a cumprir todas as etapas que cons tuem o projeto;
Autorizar o uso de sua imagem para ser u lizada na Televisão Tambaú
LTDA, Portal T5 e em quaisquer materiais que sejam produzidos para o
concurso cultural “Minha Família É Show”, sem ônus para a RTC e por
tempo indeterminado.

5.3 - Nenhum dos par cipantes poderão fazer qualquer po de divulgação de produtos
ou serviços de concorrentes da RTC ou patrocinadores, seja ela verbal ou escrita

enquanto es verem par cipando da concurso em seus respec vos blogs, miniblogs,
páginas e perﬁs de redes sociais sob pena de desclassiﬁcação do concurso.
5.4 - Também sob pena de desclassiﬁcação, ﬁca vedado ques onamentos sobre o
formato da promoção em entrevistas para emissoras de TV, jornais, revistas, em
comentários, matérias e textos em seus respec vos blogs, miniblogs, páginas e
perﬁs de redes sociais.
5.5 – Os par cipantes selecionados estão proibidos de cri car ou ques onar a lisura do
projeto em seus respec vos blogs, miniblogs, páginas e perﬁs de redes sociais sob
pena de desclassiﬁcação do concurso.
5.6 - Não será permi do ofensas ou agressões, sejam verbais ou sicas, aos
organizadores da promoção ou aos demais par cipantes. Caso haja o
descumprimento deste item a família estará desclassiﬁcada.
5.7 - Não serão permi das subs tuições de par cipantes após a escolha das famílias.
Caso haja a desistência a família será desclassiﬁcada da compe ção, salvo exceção, a
apresentação de atestado médico ou algum documento que jus ﬁque tal ausência e
subs tuição.
5.8 - Tal subs tuição só poderá ser feita uma vez para cada equipe. Caso haja mais
alguma desistência a equipe permanecerá na compe ção com apenas 02 pessoas.
5.9 - Todos os par cipantes reconhecem e aceitam expressamente que a RTC não
poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da sua
par cipação no “Minha Família É Show”.
5.10
- As despesas referentes a deslocamento, refeição e hospedagem serão de
inteira responsabilidade dos par cipantes.
5.11
- Caso haja desistência ou desclassiﬁcação de alguma das equipes, a família
que já foi desclassiﬁcada e que obteve a maior pontuação nas provas voltará à
disputa.
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– Documentação
6.1 - Serão necessários para validação da inscrição, cópias dos documentos citados
abaixo:



Iden dade ou Carteira Nacional de Habilitação
CPF

Anexo I
Ficha de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO CULTURAL "MINHA FAMÍLIA É SHOW"
NOME COMPLETO:
PARTICIPANTE:
IDENTIDADE Nº
PARTICIPANTE:

CPF N°
PARTICIPANTE:

ENDEREÇO COMPLETO:
PARTICIPANTE:

DATA DE NASCIMENTO
PARTICIPANTE:
NOME / TELEFONE PARA CONTATO
PARTICIPANTE:
NÚMERO
EMAIL PARA CONTATO
PARTICIPANTE:
EMAIL:
JOÃO PESSOA,_____ DE ______________ DE 2018
ASSINATURA DO CANDIDATO
___________________________________________________

Anexo II
Termo de Compromisso

Eu________________________________ de nacionalidade__________________ ,
estado civil _________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________e no
RG nº _________________ me comprometo com os organizadores Do concurso cultural
“MINHA FAMÍLIA É SHOW” em cumprir todos os termos e autorizo o uso da minha
imagem para os devidos fins citados no regulamento.
Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento dos compromissos acima
resultará em minha exclusão do “MINHA FAMÍLIA É SHOW”.
João Pessoa, ____ de _____ de 2018.

Assinatura
________________________

Anexo III
Termo de autorização de pais ou responsáveis

Eu________________________________ de nacionalidade__________________ ,
estado civil _________________, inscrito no CPF sob o nº ___________________e no
RG nº _________________ declaro para os devidos fins que autorizo meu filho (a)
______________________________,
de
_____
anos,
documento
sob
n°
______________, a participar do concurso cultural “MINHA FAMÍLIA É SHOW”, da Rede
Tambaú de Comunicação, como também a utilização de sua imagem para os devidos
fins citados no regulamento.
Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento dos compromissos acima
resultará na exclusão do participante do “MINHA FAMÍLIA É SHOW”.
João Pessoa, ____ de _____ de 2018.
Assinatura
_____________________

