
 
 

CONCURSO “PÁSCOA VTV 2017" 
 

REGULAMENTO 
 
Os telespectadores são pessoas criativas e assistem televisão, além de gostarem de interagir             
com as mídias sociais. Pensando nisso, a VTV SBT desenvolveu o Concurso Páscoa VTV 2017,               
cujo objetivo é incentivar os telespectadores a usar a interatividade de forma livre. Este              
concurso se realizará nos termos abaixo indicados:  
 
1. Promotor:  
 
Razão Social: Empresa de Comunicação PRM Ltda. (VTV SBT) com sede na Rua Tolentino              
Filgueiras, 119, 10º andar, cj 106, Gonzaga, Santos/SP, CEP 11060-471, CNPJ           
01.773.119/0001-60, doravante denominado apenas PROMOTOR.  
 
2. Do caráter do concurso:  
 
2.1. O concurso, de caráter voluntário e gratuito, não está vinculado à compra ou ao uso de                 
nenhum tipo de produto ou serviço e não está subordinado ou vinculado a qualquer              
modalidade de sorte ou jogo, nem tampouco ao pagamento de qualquer valor ou             
desembolso por parte dos participantes, conforme determina a Lei 5.768 de 20/12/71 e o              
Decreto Lei 70.951 de 09/08/72.  
 
2.2. O presente regulamento estará disponível no hotsite do Concurso, qual seja:  
www.vtv.com.br/promocoes  
 
3. Requisitos de participação: 

3.1. Poderão participar do concurso pessoas físicas, com idade superior a 1 ano de idade, 
residentes e domiciliadas na região Metropolitana de Campinas e litoral do Estado de São 
Paulo, que possuam internet, que cumprirem o disposto neste regulamento. Para efeitos e 
nos termos deste regulamento toda pessoa que participar deste concurso será denominada 
simplesmente PARTICIPANTE.  

3.2. Os menores de 18 (dezoito) anos poderão se cadastrar e participar do Concurso 
mediante o consentimento de seus responsáveis, sendo representados ou assistidos por 
esses desde a inscrição até o recebimento do prêmio.  

3.3. É vedada a participação de empregados do PROMOTOR e de seus parentes até terceiro 
grau, assim como de quaisquer pessoas e empresas envolvidas na organização deste 
Concurso. As inscrições das pessoas impedidas de participar deste Concurso, quando 
identificadas, serão invalidadas, acarretando a desclassificação imediata. 

 



4. O Concurso:  
 
4.1. O concurso tem sua divulgação iniciada no dia 17/03/2017 e início efetivo do              
compartilhamento no dia 17/03/2017, após o primeiro aparecimento do coelho VTVito,           
tanto pelo Facebook, Twitter ou Instagram do PARTICIPANTE. O término do concurso será no              
dia 13/04/17 data limite. O (a) vencedor(a) será divulgado no dia 13/04/17 às 12:00, no               
Facebook e ao vivo no Jornal VTV da Gente.  
 
4.2. O concurso consiste em fotografar, pelo PARTICIPANTE, com supervisão dos pais ou             
responsáveis se necessário, o aparecimento do coelho VTVito na televisão, entre os dias 17              
de março e 12 de Abril de 2017, e compartilhar a foto em modo público no seu próprio perfil                   
da rede social Facebook, Twitter e Instagram com a hashtag #pascoavtv, descrevendo            
porque o PARTICIPANTE deve ser o ganhador(a) do Concurso, não esquecendo de marcar o              
perfil da VTV na rede social utilizada pelo mesmo. A frase mais "criativa", entre as três redes                 
sociais, ganhará uma cesta de chocolates Munik e um Notebook conforme descrição: 
 

Quantidade Descrição completa Valor 
Unitário (R$) 

Valor 
total (R$) 

01 prêmio 

Composto 

por um 

notebook e 

01 cesta de 

chocolate 

Notebook Positivo Stilo One XC3550 
Cesta de chocolate Munik  
 

R$ 899,00  
R$ 100,00 

R$ 899,00  
R$ 100,00 

Quantidade total de prêmios: 02 R$ 999,00 

  
 
4.2.1. O PROMOTOR reserva-se o direito de cancelar a participação do PARTICIPANTE caso             
sejam constatadas fraudes que comprometam a integridade do Concurso de forma que o             
mesmo não possa ser conduzido como originalmente planejado.  
 
4.2.2. O concurso tem a idade limite para participação de 12 anos. 

 
4.3. O PARTICIPANTE deverá compartilhar a foto até a data limite informada no item 4.1               
deste regulamento.  
 
4.3.1. Serão desclassificados do Concurso as fotos que não tiverem o coelho VTVito, que não               
possibilitarem a visualização do mesmo, borradas, sem a hashtag #pascoavtv e sem a frase              
que descreva o motivo pelo qual o PARTICIPANTE deve ser o ganhador(a), assim como as               
que contiverem logomarcas privadas ou governamentais que não as da VTV SBT e não              
tiverem marcado o perfil da VTV (@redevtv) na rede social utilizada. 
 
4.4. Cada PARTICIPANTE poderá participar do Concurso com quantas fotos e frases quiserem             
durante o período do Concurso.  
 
4.5. Qualquer foto que, a critério do PROMOTOR e/ou da comissão julgadora, seja             
considerada obscena, inapropriada ou que atente contra o nome e a imagem do             
PROMOTOR, a exclusivo critério do PROMOTOR será automaticamente desclassificada e          
poderá ser excluída do Concurso, sem aviso prévio ao participante.  
 
4.6. A foto será publicada no próprio perfil do PARTICIPANTE nas redes sociais Facebook,              



Instagram ou Twitter compartilhada com a privacidade aberta (público). Os participantes           
poderão divulgar sua participação durante o período do concurso.  
 
4.7. Qualquer frase que for considerada adaptada de outros autores ou com partes retiradas              
de obras já existentes, além de frases que possam ser consideradas como plágio e/ou o uso                
de logomarcas privadas ou governamentais, será desclassificada automaticamente e         
excluída do Concurso, sem aviso prévio ao PARTICIPANTE.  
 
5. Critérios de Seleção 

(a) originalidade (novidade na forma de expressar a ideia, produção própria);  

(b) criatividade (inventividade, capacidade criadora); 

(c) impacto (grau de emoção e/ ou impacto);  

 

5.1. Em caso de empate, o participante que enviou o a frase primeiro será selecionado como 
ganhadora. A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível. 

 

6. Confirmação do(a) ganhador(a)  
 
6.1. O nome do(a) ganhador(a) do concurso será divulgado no dia 13/04/17 às 12:00 no               
Facebook e ao vivo no Jornal VTV da Gente.  
 
6.2. A entrega dos prêmios do(a) ganhador(a) será no endereço do PARTICIPANTE sem             
qualquer ônus para o mesmo.  
 
6.3. Os ganhadores serão comunicados diretamente em suas redes sociais, devendo           
responder inbox (por mensagem) com seus dados para o PROMOTOR.  
 
7. Premiação:  
 
7.1. O ganhador será contemplado com um prêmio composto de uma cesta de chocolates              
mais um notebook que será adquirido pelo PROMOTOR.  
 
7.2. O prêmio é individual, não podendo ser convertido em dinheiro e/ou ser indicado outro               
participante para recebê-lo em seu lugar. O participante declara estar ciente que, no que se               
refere à marca, padrão, origem, tamanho, especificações técnicas e/ou estéticas, bem como            
demais detalhes e características dos referidos prêmios, serão escolhidos pelo PROMOTOR,           
à sua inteira e única discrição e de acordo com o descrito no item 4.2 deste regulamento. 
 
7.3. Os prêmios serão entregues ao ganhador(a) ou seu responsável, previamente indicado.  
 
7.4. O prêmio será entregue em até 30 dias a partir da data do sorteio, na residência do                  
contemplado sem quais ônus. Conforme o Art. 6º do Decreto nº 70.951/72, caso o              
contemplado não reclame o prêmio por um prazo de 180 dias a contar da data de apuração                 
da promoção comercial, o direito ao prêmio caducará e o valor correspondente será             
recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 dias. 
 



 
7.5. Para receber o prêmio, o(a) vencedor(a) ou seu representante, deverá apresentar a             
carteira de identidade ou certidão de nascimento, cujos dados e números foram            
comunicados ao PROMOTOR.  
 
8. Disposições Gerais:  
 
8.1. O PROMOTOR não será responsável por fotos que não sejam compartilhadas no período              
correto do Concurso, sendo que as FRASES após o término do Concurso não serão admitidos.  
 
8.2. Os participantes (representados por seus representas legais se menores de 18 anos)             
autorizam o PROMOTOR, a partir do compartilhar a foto com a hashtag #pascoavtv e              
marcando a VTV com @redevtv , a utilizar o nome, endereço (estado e cidade), idade dos               
ganhadores, bem como sua voz e imagem, e entrevistas gravadas contendo seus            
comentários a respeito dos prêmios, do Concurso e/ou do PROMOTOR, que o PROMOTOR             
venha a obter posteriormente à premiação, para fins de divulgação do Concurso e/ou das              
atividades desenvolvidas pelo PROMOTOR e/ou seus eventuais parceiros, em qualquer mídia           
(TV, rádio, jornal, internet, revistas), no Brasil, conforme legislação vigente e pelo prazo de              
no máximo 12 meses corridos, sem necessidade de quaisquer pagamentos e/ou           
remunerações por parte do PROMOTOR.  
 
8.3. Os participantes declaram que nada têm a se opor ao recebimento de comunicações              
institucionais sobre as atividades do PROMOTOR e de seus parceiros.  
 
8.4. Ao compartilhar a foto e a frase em sua rede social com a finalidade de participar do                  
Concurso, todos os participantes do Concurso, através de seus representantes legais,           
licenciam ao PROMOTOR, os direitos autorais patrimoniais sobre as referidas fotos e frases,             
sem qualquer ônus e por tempo indeterminado, para que o PROMOTOR possa fazer uso              
livremente e da forma que melhor lhe convier, reservando-se o direito de utilizá-los ou não               
comercialmente, inclusive, mas não se limitando, para aplicação em programas e para            
inserção em jornais, revistas impressas ou eletrônicas, sites da internet, folders, banners,            
produção de vídeos, inclusão em obras a serem fixadas em vídeos, CD-ROM, DVD, VHS,              
Blu-Ray Video on-demand, Home Video Rental, para exibição ou veiculação em canal de TV,              
aberto ou fechado, salas de cinema (Theatrical e Non-Theatrical), circuitos internos ou            
outros sistemas de transmissão, tais como conteúdo a ser veiculado em telefone fixo ou              
móvel, pay-tv ou Televisão a Cabo, ondas, televisão por satélite, digital, em mídia eletrônica,              
online, web sites, no Brasil, conforme legislação vigente e pelo prazo de no máximo 12               
meses corridos.  
 
8.5 Medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,            
bebidas alcoólicas (entendidas para este fim as bebidas potáveis com teor alcoólico superior             
a treze graus Gay Lussac), fumo e seus derivados não poderão participar desta promoção              
conforme veto do Art. 10º do Decreto nº 70.951/72. 
 
8.6. Os participantes concordam que, por participarem do Concurso, deverão aceitar e            
obedecer todas as condições dispostas neste Regulamento, assim como todas as decisões            
tomadas pela comissão julgadora, as quais serão definitivas e irrecorríveis. Os prêmios serão             
somente outorgados ao participante que tenha observado todas as condições estabelecidas           
neste Regulamento.  
 
8.7. O número do Certificado de Autorização emitido pela CAIXA, constará           



obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da             
promoção, bem como no regulamento da campanha. 
 
8.8.   O regulamento completo da campanha estará disponível: no site da empresa. 
 
8.9.  Os Órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente.  

8.10. A Empresa Promotora comprovará, junto à CNPCO/CAIXA, a propriedade dos prêmios            
em até 08 dias antes da data marcada para a apuração. 
 
8.11. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão,           
primeiramente, dirimidas pela Promotora e persistindo a reclamação, estas deverão ser           
submetidas à CNPCO/CAIXA para apreciação e julgamento  
 
8.12. Fica eleito o foro da Comarca de Santos/SP, como competente para dirimir as questões               
oriundas deste regulamento. 
 
8.13.  A promotora se responsabiliza em seguir os termos de uso da mídia social utilizada 
 
8.14. A empresa promotora garante a integridade e disponibilidade dos dados cadastrais e             
materiais produzidos pelos participantes, com segurança, fora do ambiente da mídia social            
utilizada 
 
8.15. A empresa promotora garante contingência eficaz que assegure a continuidade da            
promoção até seu término, sem prejuízos aos participantes, por qualquer motivo 
 
8.16. A promoção é de inteira responsabilidade da promotora, sem qualquer envolvimento            
ou participação da mídia social utilizada 

 
8.17. O participante reconhece e concorda que os dados e materiais publicados diretamente             
na mídia social utilizada estarão sujeitos às interações da referida mídia, inclusive por outros              
usuários 
 
8.18. O participante será desclassificado sempre que utilizar meios mecânicos, robóticos ou            
fraudulentos para interferir no resultado da promoção. 
 
 

 


