
“Desenho Livre VTV”: envie sua foto e
mostre pra todos que você é fera no

desenho

Você desenha muito bem e quer mostrar esse talento pra galera? Participe do
Desenho Livre VTV de uma forma diferente, agora seu desenho aparece na TV.

Veja como é fácil participar:

Faça um desenho bem legal, tire uma foto segurando ele e mostre para todos que você
sabe desenhar. Sua foto pode aparecer nos intervalos comerciais da VTV SBT em
chamadas especiais.

PARTICIPE!

Basta enviar sua foto com os dados completos (nome, idade, cidade/SP, nome do
responsável se menor de idade e telefone) para o e-mail
desenholivre@vtv.com.brlembrando que a participação vai até o dia12 de
Outubro.

SELEÇÃO

Semanalmente uma comissão da VTV fará a seleção das fotos mais criativas e as 10
melhores fotos farão parte de um comercial especial durante os intervalos nos
programas da emissora. Não fique de fora e boa sorte!

Você ainda vai poder curtir sua foto na página da VTV no Facebook
www.facebook.com/redevtv  

DICAS PARA PARTICIPAR

 O desenho precisa ser de sua própria autoria.

mailto:desenholivre@vtv.com.br
http://www.facebook.com/redevtv


 É necessário que você apareça na foto junto com o seu desenho.

 É preciso tirar a foto com boa qualidade e resolução, na dúvida peça a ajuda
de um adulto.

 Não de esqueça de colocar todos os dados no e-mail.

ATENÇÃO

O desenho deve ser feito por você. Serão desclassificados todos aqueles que forem
montagem, que sejam de outros autores, que tem conteúdo ofensivo ou inadequado.
As fotos com baixa resolução, tremidas ou que não seja possível ver o autor, também
não serão selecionadas.

Nem todas as fotos enviadas pelo e-mail serão veiculadas na TV.

A participação tem início no dia 18 de Setembro e término no dia 12 de Outubro,
não se caracteriza como promoção e tem caráter cultural.
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